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Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Unikátní kód žádosti:

2xuoIPØØØ3

1. Identifikace operačního programu a výzvy
Číslo operačního programu:

CZ.1.04

Název operačního programu:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo globálního grantu:

CZ.1.04/5.1.01

Název globálního grantu:

GG 5.1 - Mezinárodní spolupráce

Číslo prioritní osy:

4.5a

Název prioritní osy:

Mezinárodní spolupráce (Konvergence)

Číslo oblasti podpory:

4.5a.1

Název oblasti podpory:

Mezinárodní spolupráce

Číslo výzvy:

77

Název výzvy:

Výzva pro předkládání GP 5.1 - Mezinárodní spolupráce - III. výzva

Typ účetní jednotky:

Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

Účetní osnova:

504/2002 Sb.

401-414 (FZ 6/2003)

Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 27.11.2012 14:06 Unikátní klíč: 2xuoIPØØØ3

Strana 2 z 51

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

2. Identifikace projektu
Název projektu:

Rodina a zaměstnání - inovace pro venkov

Zkrácený název projektu:

Rodina a zaměstnání - inovace pr

Název projektu anglicky:

Family and employment - inovation for rural areas

Předpokládané datum
zahájení realizace
projektu:

01.12.2012

Předpokládané datum
ukončení realizace
projektu:

30.11.2014

Doba trvání v měsících:

24,0

Stručný obsah projektu:
V posledních letech zaznamenáváme na venkově úbytek pracovních příležitostí. Mladí lidé odcházejí za prací do
měst, venkov stárne a stává se místem s vysokou nezaměstnaností. Přesto mnoho mladých rodin má zájem na
venkově žít. Je to především kvůli zdravějšímu prostředí a důvěrnějšímu společenství lidí. Obtížnost skloubení
pracovního a rodinného života je však na venkově vzhledem k horší dostupnosti práce často příčinou odchodu
mladých lidí do měst.
V našem projektu chceme hledat cesty, které by umožnily skloubit pracovní a rodinný život a které umožní
místním společenstvím a partnerstvím hledat cestu k dalšímu udržitelnému rozvoji místních komunit. Protože v
současné době už nelze hledat udržitelnost a soběstačnost na úrovni obce, zaměřujeme se na úroveň
mikroregionu, tedy území se společnou historií, kulturou i společnými zdroji.
V našem projektu chceme u zahraničního partnera hledat nové inovativní způsoby zaměstnávání lidí a nové
formy využívání místních zdrojů a pilotně tyto inovace přenést na naše území a dále je šířit v rámci Jihočeského
kraje i celé ČR.
Na projektu spolupracuje NOS,o.s. s bohatou zkušeností v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání i práce s
místními komunitami, MAS Sdružení Růže, jejímž cílem je podpora soběstačnosti regionu, vytváří a realizuje
místní strategie, podporuje rozvoj pracovních míst, Technické Služby Kaplice jako typ firmy sociálně zodpovědné
a Město Nové Hrady jako obec se silnou prorodinou politikou. Na projektu se podílí také zahraniční subjekt, který
má velkou zkušenost v oblasti rozvoje místních partnerství a sociálního podnikání (PLANED).
Projekt je zaměřen na Společný vývoj nebo přenos inovací do ČR a Místní partnerství.
Projekt počítá s výběrovým řízením:

Ne

Projekt vychází z IPRM:

Ne

Projekt má partnera:

Ano

Byl jste příjemce podpory de minimis za poslední 3 účetní období:

Ano
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3. Identifikace žadatele
Název žadatele:

Novohradská občanská společnost o.s.

Právní forma:

Občanské sdružení

IČ:

69092869

DIČ:
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Typ žadatele:

NNO - občanské sdružení

Má žadatel datovou
schránku:

Ne

Číslo datové schránky:
Je žadatel MSP:

Ne

Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu:
Cílem sdružení dle platných stanov jsou tyto činnosti:
1. Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v oblasti Novohradských hor. Presentace informací o
Novohradské oblasti a pořádání akcí tuto oblast propagujících.
2. Vývoj a realizace vzdělávacích programů pro další profesní vzdělávání
3. Poskytování služeb ve prospěch aktivní politiky zaměstnanosti
Cílem činnosti žadatele se od počátku jeho existence stala snaha realizovat projekty a akce, které svým
obsahem posilují socio-ekonomickou stabilitu venkovského prostoru a rozvíjejí kulturní, společenský a sportovní
život v oblasti Novohradských hor. Spolu s tím je však vždy kladen důraz i na způsob realizace těchto projektů a
akcí. Cílem je zde od počátku široká spolupráce s dalšími občany, neziskovými organizacemi a spolky, s
podnikatelskými subjekty a s místní samosprávou. Díky takto vzniklým "realizačním týmům" se sdružení snaží
posilovat občanskou společnost.
Sdružení je kolektivním členem Mikroregionu Sdružení Růže, členem krajské organizace Spolku pro obnovu
venkova a členem Místní akční skupiny Sdružení Růže. NOS realizovala či v současnosti realizuje několik
projektů, které jsou zaměřeny na práci s cílovými skupinami ve venkovském prostoru navíc hendikepovaného
svojí periférní polohou na hranici s Rakouskem. Tento hendikep je především v nízké nabídce pracovních míst.
Jedná se o tyto projekty:
1) Vzdělávání pro jihočeský venkov s realizací od 03/2006 do 12/2007, OP RLZ s rozpočtem 2,7 mil. Kč
2) Školy na hranici s realizací od 01/2007 do 06/2008, OP RLZ s rozpočtem 2,9 mil. Kč
3) Podaná ruka k svépomoci s realizací od 09/2006 do 03/2008, SROP s rozpočtem 0,9 mil. Kč
4) Rozširování služeb, overování nových postupů s realizací od 8/2005 do 5/2007, OP LZZ prostřednictvím
NROS s rozpočtem 0,5 mil. Kč
5) Školy pro region s realizací od 01/2010 do 06/2012, OP VK s rozpočtem 3,5 mil. Kč
6) Školy pro venkov s realizací od 10/2010 do 09/2013, OP VK s rozpočtem 17,5 mil. Kč
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Statutární zástupci:
Příjmení:

Haňurová

Jméno:

Titul před:

Irena

Titul za:
předsedkyně sdružení

Funkce osoby:

Telefon I.: 724039021

Telefon II.:

Fax:

Email:

infonos@tiscali.cz

Kontaktní osoba:
Příjmení:

Sovová

Jméno:

Titul před:

Lucie

Titul za:

Funkce osoby:

vedoucí projektu

Telefon I.: 777966676

Telefon II.:

Fax:

Email:

lu.sovova@seznam.cz

Hlavní kontaktní osoba:

Sovová Lucie

Oficiální adresa:
Kraj:

Jihočeský kraj

Okres:

Obec:

Nové Hrady

Část obce: Nové Hrady
Ulice:

PSČ:

37333

Číslo
popisné:

WWW:

www.novnos.cz

349

České Budějovice
Pod vodárnou

Číslo
orientační:

Adresa pro doručení:
Kraj:

Jihočeský kraj

Okres:

Obec:

Nové Hrady

Část obce: Nové Hrady
Ulice:

PSČ:

37333

Číslo
popisné:

WWW:

www.novnos.cz

349

České Budějovice
Pod vodárnou

Číslo
orientační:
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4. Partner projektu
Partner projektu:

Místní akční skupina Sdružení Růže

IČ:

26656906

DIČ:
Právní forma:

Občanské sdružení

Má partner datovou
schránku:

Ne

Číslo datové schránky:
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Způsob zapojení partnerů do realizace projektu:
Místní akční skupina Sdružení Růže (MAS Sdružení Růže) bude partnerem s finančním příspěvkem.
MAS Sdružení Růže je občanským sdružením, jehož členská základna je tvořena osobami, které zastupují obce,
podnikatelské subjekty a neziskové organizace působící v území působnosti MAS. MAS aktivně rozvíjí místní
partnerství propojováním aktivit různých subjektů a podporou vzájemného informování a spolupráce.
MAS Sdružení Růže realizuje v období 2007 - 2013 tzv. Stratgický plán LEADER (SPL), který je podpořen dotací
z Programu rozvoje venkova. Tento SPL je tématicky zaměřen především na rozvoj venkovské infrastruktury,
zemědělského podnikání a záchrany kulturního dědictví venkova. Ač to bylo původně v plánu, nedochází při
realizaci dílčích projektů k nárůstu pracovních míst.
MAS v minulosti spolupracovala s NOS na přípravě strategie rovoje území zejména pořádáním komunitních
workshopů ve všech obcích regionu. MAS zprostředkovává partnerství se zahraničním partnerem PLANED z
Walesu. V projektu je garantem veškerých aktivit v oblasti rozvoje sociální ekonomiky. MAS sestaví a bude vést
pracovní tým pro tuto oblast, Tým bude reprezentovat místní partnerství a budou něm zastoupeni zástupci
neziskové, podnikatelské i veřejné sféry. Tento tým se bude podílet na přípravě a koordinaci jednotlivých aktivit a
připomínkování tvorby metodiky.
MAS zajistí veškerou komunikaci a zahraniční aktivity směrem k partnerovi ve Walesu.

Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu:
MAS Sdružení Růže je občanským sdružením (vznik 2004) , pro které je charakteristické právě mezisektorové
partnerství. MAS toto místní partnerství aktivně rozvíjí propojováním aktivit různých subjektů, vytvářením
společných projektů a podporou vzájemného informování a spolupráce. MAS aktivně navazuje kontakty s
obdobnými organizacemi nejen v ČR a zahraničí.
Co se týče zkušenosti v oblastech zaměření projektu - má MAS velké zkušenosti v oblasti komunitního
plánování. V roce 2006 MAS ve spolupráci s NOS pro potřeby sestavení strategie pro roky 2007 - 2013
realizovala komunitní workshopy ve 20 obcích (z 23) v regionu své působnosti.
Manažerka MAS, RnDr. Zuzana Guthová, CSc (životopis je přílohou projektu) působí jako lektorka v oblasti
metod komunitního plánování a má aktivní zájem o přenos inovativních metod ze zahraničí.
V oblasti sociálního ekonomiky MAS Sdružení Růže dosud žádné konkrétní projekty nerealizovala.
Na území MAS však působí několik subjektů, které charakteristiky sociálního podniku splňují a se kterými MAS
spolupracuje. Zaměstnanci MAS rovněž absolvovali školení na podporu a rozvoj sociálního podnikání. V červnu
2011 se účastnili exkurze po příkladech dobré praxe z oblasti udržitelného rozvoje ve Walesu s mnoha příklady
právě z oblasti sociálního podnikání (viz příloha projektu). Tuto zkušenost chceme zprostředkovat potencionálním
zájemcům o zahájení nebo rozvoj tohoto typu podnikání v regionu.
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole MAS implementuje Strategický plán LEADER. Díky tomu získala MAS
zkušenosti se správou grantového programu, s administrací projektů ze strany poskytovatele a z monitoringu a
evaluace dopadů realizace této strategie v území. Svůj prostor v dalším obodbí však vidí i v jiných oblastech
(např. sociální služby, péče o děti apod.), než pouze v zemědělství, kulturním dědictví a venkovské infrastruktuře
(silnice, vodohospodářská infrastruktura, veřejná prostranství, rekonstrukce a využití veřejných budov).
Statutární zástupci:
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Příjmení:

Malík

Jméno:

Titul před:

PhDr.

Titul za:

Funkce osoby:

předseda MAS Sdružení Růže

Telefon I.: 725031055

Telefon II.:

Stanislav

Fax:

Email:

starosta@borovany-cb.cz

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Guthová

Jméno:

Zuzana

Titul před:

RNDr.

Titul za:

CSc.

Funkce osoby:

manažerka MAS Sdružení Růže

Telefon I.: 724643050

Telefon II.:

Fax:

Email:

z.guthova@seznam.cz

Adresa:
Kraj:

Jihočeský kraj

Okres:

Obec:

Borovany

Část obce: Borovany
Ulice:
Číslo
popisné:

České Budějovice
Žižkovo nám.

PSČ:

37312

WWW:

http://mas.sdruzeniruze.cz

Kraj:

Jihočeský kraj

Okres:

Obec:

Borovany

Část obce: Borovany

107

Číslo
orientační:

Ulice:
PSČ:

37312

Číslo
popisné:

WWW:

http://mas.sdruzeniruze.cz

107

České Budějovice
Žižkovo nám.

Číslo
orientační:

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 27.11.2012 14:06 Unikátní klíč: 2xuoIPØØØ3

Strana 7 z 51

Finální verze žádosti (LZZ-GP)
Partner projektu:

Město Nové Hrady

IČ:

00245267

DIČ:

CZ00245267

Právní forma:

Obec

Má partner datovou
schránku:

Ne

Číslo datové schránky:
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Způsob zapojení partnerů do realizace projektu:
Město Nové Hrady je partnerem bez finančního příspěvku.
Partnerem projektu je územní samosprávný celek, v rámci jehož správního území se bude odehrávat několik
klíčových aktivit. NOS s městem Nové Hrady spolupracuje pravidelně a za oběma subjekty stojí již několik
společných projektů.
Aktivity projektu jsou v souladu s potřebami města, kterými jsou mimo jiné rozvoj kvality života občanů města,
jejich stabilizace ve městě a eliminace úbytku rodin s dětmi v důsledku jejich vystěhování.
Potřebou je spokojený, ale aktivní a sebevědomý občan, který respektuje svá práva a povinnosti.
Potřebou města je vytvářet podmínky pro infrastrukturní podmínky pro své občany a zvyšovat kvalitu i rozsah
služeb, které jsou poskytovány organizacemi zřizovanými městem. Logickou potřebou je i efektivní hospodaření s
městským majetkem.
V tomto směru existuje přímá vazba mezi všemi aktivitami projektu a potřebami města
Město jako instituce bude zapojeno prostřednictvím svých zástupců, členů Komise pro rodinu, seniory, děti a
mládež a Komise sociální do pracovní skupiny projektu a jeho aktivit.
Město je strategickým partnerem i pro případ poskytnutí návratného finančního příspěvku na předfinancování
aktivit projektu. Město rovněž poskytne prostorové zázemí pro jednání pracovní skupiny a projektového týmu.
Velmi zásadní je i předpoklad, že město bude po finanční stránce zajišťovat udržitelnost některých výstupů
projektu.
Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu:
Město Nové Hrady je územně samosprávným celkem, který měl dle oficiálních statistik ČSÚ platných k 31. 12.
2010 2 567 obyvatel. Výměra správního území města je 7 968 ha. Správní území se skládá z 8 částí a 12
sídelních jednotek.
Základním cílem města je samosprávné řízení města, výkon některých činností v přenesené působnosti,
poskytování veřejných služeb, správa městského majetku a výkon činností vyplývající z titulu zřizovatele několika
příspěvkových organizací a zakladatele jedné společnosti s ručením omezeným. Mezi tyto organizace patří mimo
jiné i :
a) Základní škola Nové Hrady
b) Mateřská škola Nové Hrady
Město bylo v posledních třech letech úspěšným realizátorem projektů, které mají přímou vazbu na nyní
předkládaný projekt.
1) V období let 2008 - 2009 realizovalo město projekt Zvýšení dostupnosti a kvality služeb MŠ Nové Hrady, který
byl v částce převyšující 5 mil. Kč podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Výsledkem
tohoto projektu byla rekonstrukce budovy MŠ, zvýšení prostorových kapacit, což umožnilo navýšit kapacitu na
105 dětí a zlepšení vybavení pro pohybovou výchovu.
2) Rovněž v letech 2008 - 2009 město realizovalo projekt Modernizace budov ZŠ a jejich zařízení za účelem
zlepšení kvality dostupnosti vzdělávání v NH. Šlo rovněž o investiční projekt, díky kterému byla rekonstruována
školní budova, vybaveny třídy moderními technologiemi a stavební úpravy byly provedeny i na objektu školní
družiny. Projekt byl rovněž podpořen z ROP NUTS II Jihozápad částkou téměř 7 mil. Kč.
3) V roce 2007 město realizovalo projekt Společně pro město, který byl podpořen z Nadace Open Society Fund v
rámci programu Senioři vítáni.
4) V roce 2009 byl zpracován Strategický plán rozvoje města Nové Hrady
5) V roce 2009 se město zůčastnilo soutěže Obec přátelská rodině 2009, kde v kategorií obcí do 5 000 obyvatel
získalo město celkově 3. místo a neinvestiční dotaci 180 000, -Kč
6) Město má rovněž zkušenosti s projekty přeshraniční spolupráce.
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Statutární zástupci:
Příjmení:

Vladimír

Jméno:

Titul před:

Mgr

Titul za:

Funkce osoby:

starosta

Telefon I.: 777137613

Telefon II.:

Hokr

Fax:

Email:

vladimirh@novehrady.cz

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Vladimír

Jméno:

Titul před:

Mgr

Titul za:

Funkce osoby:

starosta

Telefon I.: 777137613

Telefon II.:

Hokr

Fax:

Email:

vladimirh@novehrady.cz

Příjmení:

Vladimír

Jméno:

Titul před:

Mgr

Titul za:

Funkce osoby:

starosta

Telefon I.: 777137613

Telefon II.:

Hokr

Fax:

Email:

vladimirh@novehrady.cz

Adresa:
Kraj:

Jihočeský kraj

Okres:

Obec:

Nové Hrady

Část obce: Nové Hrady
Ulice:
Číslo
popisné:

České Budějovice
nám. Republiky

PSČ:

37333

WWW:

www.novehrady.cz

Kraj:

Jihočeský kraj

Okres:

Obec:

Nové Hrady

Část obce: Nové Hrady

46

Číslo
orientační:

Ulice:
PSČ:

37333

Číslo
popisné:

WWW:

www.novehrady.cz

46

České Budějovice
nám. Republiky

Číslo
orientační:
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Partner projektu:

Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise & Development

IČ:

02705081

DIČ:

02705081

Právní forma:

Organizační složka zahraniční právnické osoby

Má partner datovou
schránku:

Ne

Číslo datové schránky:
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Způsob zapojení partnerů do realizace projektu:
Partner PLANED - Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise & Development bude zapojen do
klíčových aktivit v oblasti sociální ekonomiky, tedy aktivit č. 2, 4, 5, 7 a 8. Bližší zapojení partnera v těchto
aktivitách je popsáno u těchto klíčových aktivit.
Celkové zaměření projektu i způsob zapojení partnera do dílčích aktivit bylo diskutováno v přípravné fázi projektu
v rámci návštěvy partnera ve Walesu s kontaktními osobami a dalšími případně zapojenými osobami a následně
upřesňováno prostřednictvím e-komunikace.
Zástupce partnera se zúčastní úvodní Konference na zahájení projektu, kde dojde k seznámení všech
zúčastněných osob a k upřesnění harmonogramu dílčích aktivit.
Stěžejní pro projekt je přenos zkušenosti z implementace modelu sociálního podnikání do venkovského prostoru
a umožnění bližšího seznámení se s funkčními podniky tohoto typu ve Walesu.
Inovací je zde především metoda komunitně vedeného místního rozvoje
Metoda pracuje na lokální úrovni s místními lidmi a znalostí místních zdrojů a potřeb, nicméně s vědomím
globálních příležitostí i hrozeb. Z toho důvodu je jedinečnou příležitostí pro vytváření logických vazeb mezi lidmi,
potřebami a příležitostmi, které jsou nezbytné pro vytváření udržitelných pracovních a podnikatelských příležitostí
významných na danou oblast.
Partner má se zaváděním této metody a jejím dalším rozvojem zkušenosti ze svého území a rovněž z území, kde
jí jako partner pomáhal zavádět.
Obecně řečeno bude vzájemná spolupráce založena na:
a) prezentaci příkladů dobré praxe z oblasti sociálního ekonomiky ve Walesu a to formou exkurze a stáží
b) vzdělávání formou seminářů a workshopů v ČR a shadowingu u partnera
c) mentoring
d) publikování přenositelných zkušeností v časopisu vydávaném v rámci KA 8

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 27.11.2012 14:06 Unikátní klíč: 2xuoIPØØØ3

Strana 10 z 51

Finální verze žádosti (LZZ-GP)
Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu:
PLANED - Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise & Development vznikala postupně od konce
sedmdesátých let 20. století nejprve jako organizace dobrovolníků, kteří chtěli rozvíjet místo spolu s lidmi, se
kterými zde žijí. Postupně se k víceméně lokální organizaci připojovaly obdobné místní iniciativy z oblasti
jihozápadního Walesu (oblast Permbrokeshire), aby vytvořily životaschopnou a vysoce výkonnou a
respektovanou organizaci. Posláním organizace PLANED je pomáhat místním komunitám na jejich cestě ke
změně. Pokud si místní lidé uvědomí, že potřebují změnu a hledají nové cesty ke smysluplnému a udržitelnému
rozvoji obce, PLANED jim usnadní cestu facilitací procesu i hledáním potřebných zdrojů vnitřím i vnějším.
Díky programu LEADER organizace v regionu hraje významnou roli místní rozvojové agentury, která podporuje
místní komunitní projekty. Jako rozvojová agentura PLANED rozvíjí témata udržitelného komunitního rozvoje,
zemědělství, obnovitelných zdrojů energie, turismu a podnikání na venkově. Zde klade důraz na formu sociálního
podnikání, kdy cílem je především prospěch pro místní ekonomiku, vznik nových pracovních míst na venkově,
zpracování místních zdrojů. V oblasti práce s veřejností PLANED vyvinula vlastní metodu, která umožňuje práci s
místními tématy s určitým nadhledem z pohledu udržitelného rozvoje. PLANED je jednou z nejúspěšnějších
místních akčních skupin ve Walesu. Svým zaměřením i působností na venkově dobře odpovídá zaměření
našeho projektu
www.planed.org.uk
kontaktní osoba Kate Lindly
statutární osoba: Jane Howells
PLANED, The Old School, Station Road, SA67 7DU, Narberth, UK
Telephone +44 (0) 1834 860965
Email: information@planed.org.uk
Další informace o partnerovi jsou přílohou projektu.
Statutární zástupci:
Příjmení:

Howells

Jméno:

Titul před:

Jane

Titul za:

Funkce osoby:

Chief Executive

Telefon I.: +447183486096

Telefon II.:

Fax:

Email:

information@planed.org.uk

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Lindley

Jméno:

Titul před:

Kate

Titul za:

Funkce osoby:

koordinátor aktivit

Telefon I.: +447748472572

Telefon II.:

Fax:

Email:

katel@planed.org.uk

Adresa:
Kraj:

Wales

Okres:

Obec:

Narberth

Část obce:
Ulice:

PSČ:

677

Číslo
popisné:

WWW:

http://www.planed.org.uk

677

Permbrokeshire
The Old School, Station Road

Číslo
orientační:
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Kraj:

Wales

Okres:

Obec:

Narberth

Část obce:
Ulice:

PSČ:

677

Číslo
popisné:

WWW:

http://www.planed.org.uk

677

Permbrokeshire
The Old School, Station Road

Číslo
orientační:
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5. Realizační tým
Číslo:

001

Výběr typu pozice:

Manažerské a administrativní pozice

Název pozice / jméno pracovníka:

Manažer projektu partnera/MAS SR

Název subjektu:

Místní akční skupina Sdružení Růže

Forma:

DPČ

Úvazek:

0,20/měsíc

Sazba:

40 000,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Nese odpovědnost za plnění rozpočtu, finanční management a realizaci aktivit a oblastí projektu v garanci MAS
Sdružení Růže v souladu s žádostí a pravidly výzvy.
Koordinuje dle časového harmonogramu jednotlivé klíčové aktivity projektu partnera a je odpovědný za
dodržování odpovídající části rozpočtu projektu. Kontroluje plnění aktivit a naplňování cílů v oblastech projektu v
garanci partnera, spolupracuje s vedoucím projektu. Účastní se jednání realizačního týmu a pracovních kupin v
garanci partnera projektu, je podřízený vedoucímu projektu.
Číslo:

002

Výběr typu pozice:

Manažerské a administrativní pozice

Název pozice / jméno pracovníka:

Vedoucí projektu/NOS

Název subjektu:

Novohradská občanská společnost o.s.

Forma:

DPČ

Úvazek:

0,35/měsíc

Sazba:

43 000,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Nese odpovědnost za realizaci projektu v souladu se žádostí a pravidly výzvy za žadatele i partnery projektu.
Koordinuje dle časového harmonogramu jednotlivé klíčové aktivity projektu za žadatele, je odpovědný za
dodržování rozpočtu projektu. Kontroluje plnění aktivit a naplňování cílů v jednotlivých dílčích oblastech projektu,
v tomto směru spolupracuje s garanty jednotlivých oblastí. Řídí jednání realizačního týmu Účastní se jednání
realizačního týmu a pracovní skupiny v garanci partnera projektu. Je podřízený statutárnímu zástupci žadatele.
Životopis Mgr. Michala Jarolímka je přilohou projektu
Číslo:

003

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice / jméno pracovníka:

Koordinátor a garant aktivit oblasti Sociální podnikání/MAS SR

Název subjektu:

Místní akční skupina Sdružení Růže

Forma:

DPČ

Úvazek:

0,50/měsíc

Sazba:

40 000,00 Kč

Popis pozice v projektu:
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Ing. Magdalena Chytrová bude zajišťovat realizaci aktivit v oblasti projektu Sociální podnikání, bude komunikovat
se zahraničním partnerem, koordinovat zahraniční aktivity této části projektu (exkurzi do Walesu, seminář s
účastí zahraničních lektorů, zahraniční stáže pro cílovou skupinu).
Sestaví pracovní skupinu pro podporu zaměstnanosti v regionu a zajistí zmapování příležitostí pro rozvoj
sociálního podnikání v regionu.
Je garantem zpracování metodiky s příklady dobré praxe z oblasti sociálního podnikání v zahraničí i ČR.
Vyhledá a bude spolupracovat s vhodnými subjekty na přípravě vzorových podnikatelských plánů pro rozvoj
sociálního podnikání v regionu Sdružení Růže.
Řídí jednání pracovní skupiny oblasti sociálního podnikání.
V současnosti Ing. M. Chytrová pracuje v MAS Sdružení Růže a její pracovní náplní je administrace projektů,
jejich kontrola v realizační fázi a komunikace s poskytovatelem dotace na realizaci SPL, tj. se Státním
zemědělským a intervenčním fondem.
Číslo:

004

Výběr typu pozice:

Manažerské a administrativní pozice

Název pozice / jméno pracovníka:

Finanční manažer/NOS

Název subjektu:

Novohradská občanská společnost o.s.

Forma:

DPČ

Úvazek:

0,30/měsíc

Sazba:

35 000,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Náplň práce finančního manažera obsahuje tyto činnosti:
- dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu
- spolupráce s bankou a kontrola bankovních operací
- kontrola podkladů pro žádosti o platbu
- zpracování žádosti o platbu
- příprava podkladů pro finanční část monitorovací zprávy
- sběr podkladů pro případné změny rozpočtu a zpracování jejich zdůvodnění
Číslo:

005

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice / jméno pracovníka:

Odborný asistent/NOS

Název subjektu:

Novohradská občanská společnost o.s.

Forma:

DPČ

Úvazek:

0,30/měsíc

Sazba:

35 000,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Odborná asistentka bude spolu s koordinátory jednotlivých oblastí zajišťovat realizaci příslušných klíčových aktivit
a bude po odborné stránce připravovat podmínky pro naplňění plánovaných výstupů a výsledků.
Odborná asistentka bude působit napříč všemi oblastmi a vedle vedoucího projektu bude mít jako druhá osoba
přehled o celé realizaci projektu. Odborná asistentka bude rovněž zajišťovat zastupitelnost jednotlivých
odborných pozic.
Životopis Mgr. L. Kučerové je přilohou projektu.
Číslo:

006

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice / jméno pracovníka:

Vedoucí redaktor časopisu/MAS SR

Název subjektu:

Místní akční skupina Sdružení Růže

Forma:

DPČ

Úvazek:

0,30/měsíc
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Sazba:

25 000,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Redaktor bude zajišťovat tvorbu obsahu (textové i obrazové části) časopisu Růže pro rodinu. Bude psát
reportáže, dělat rozhovory a redakčně je zpracovávat. Současně bude sbírat články jiných přispěvatelů a rovněž
je případně redakčně upravovat.
Číslo:

007

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice / jméno pracovníka:

Odborná supervize a koordinace KA 8/MAS SR

Název subjektu:

Místní akční skupina Sdružení Růže

Forma:

DPP

Úvazek:

225,00/hodina

Sazba:

250,00 Kč

Popis pozice v projektu:
Tento pracovník bude koordinovat roli partnera, kterou je aktivita č. 8.
Číslo:

008

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice / jméno pracovníka:

Odborní oponenti metodky - 2 osoby/NOS

Název subjektu:

Novohradská občanská společnost o.s.

Forma:

DPP

Úvazek:

120,00/hodina

Sazba:

250,00 Kč

Popis pozice v projektu:
V rámci projektu bude zpracováván metodický materiál, který je nutné podrobit odborné korektuře či oponentním
posudkům. Pro zpracovávaný metodický materiál budou angažováni dva oponenti, kteří budou připomínkovat po
odborné stránce průběžné verze a verzi finální.
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6. Dopady a místa realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ031

Jihočeský kraj

Jihozápad

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0311544256

České Budějovice

České Budějovice

CZ0311544281

Borovany

České Budějovice

CZ0311544868

Nové Hrady

České Budějovice

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ031

Jihočeský kraj

Místo realizace NUTS5:

Realizované investice NUTS3:

100,00

Adresa místa realizace projektu:
Nové Hrady, Česká 64
Borovany, Žižkovo nám. 107
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7. Popis projektu
Charakteristika hlavních cílů projektu:
Hlavním cílem je využít zkušeností a metod zahran. partnera v oblasti Sociálního podnikání, které bychom chtěli
rozvíjet v území Sdružení Růže a dále je šířit v rámci Jihočeského kraje i celé ČR.
Specif. cílem pro zmíněnou oblast je zvýšit povědomí o výhodách a možných efektech sociálního podnikání a
motivovat subjekty v území k rozvoji sociální ekonomiky
Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Projekt je navržen pro území, ve kterém od roku 1996 spolupracují subjekty veřejného sektoru, neziskového a
podnikatelského sektoru s cílem rozvíjet území, které bylo do značné míry hendikepováno svoji periferní polohou
(jde o příhraniční území na hranici s Rakouskem). Tato situace se začíná pomalu měnit a přináší první výsledky.
V území jako v jednom z prvních vznikla místní akční skupina jako místní partnerství pro rozvoj zemědělství a
infrastruktury na malých obcích, tj. podmínek pro zabránění odlivu obyvatelů z těchto obcí. V 2011 proběhlo
střednědobé hodnocení výsledků, které byly dosaženy v rámci implementace Strategického plánu LEADER
(SPL) a jako vedlejší produkt tohoto hodnocení byly analyzovány problémy a potřeby, které SPL neřeší. Ve
vztahu k předkládanému projektu je důležité, že jednou z identifikovaných oblastí byla oblast sociální ekonomiky.
Ty byla ještě podrobněji analyzována (viz. příloha Analýza potřeb). Zde je možné uvést stručné závěry:
1) Sociální ekonomika
V této oblasti máme dosud minimální zkušenosti, přitom, jak vyplývá ze zkušeností zahran. partnera jde o oblast
s velkým rozvojovým potenciálem V území sice působí několik málo organizací, které vyvíjí činnosti typově
podobnou sociálnímu podnikání, ale jejich základním zdrojem příjmů jsou dotace. Příjem z vlastní činnosti je
minimální.
Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu:
V průběhu přípravné fáze byla identifikována některá rizika, ale současně s tím byly hledány způsoby jejich
eliminace. Mezi rizika projektu patří:
1) Riziko finanční
Rizikem může být především zajištění plynulosti financování. Způsob postupného profinancovávání může
způsobit zpoždění některých plateb. Toto riziko bude eliminováno důsledným dodržování harmonogramu a
pravidel pro zpracovávání průběžných zpráv. Současně je však důležité zmínit, že předkladatel je finančně
stabilní organizací, která je připravena na případné překlenutí výpadků v průběžném financování. Rovněž se
může opřít o možnou finanční pomoc Města NH jako partnera.
V součinu míry závažnosti (1-5) a pravděpodobnosti (1-5) má toto riziko hodnotu 2x3=6
2) Riziko spočívající v nestabilitě projektového týmu.
V průběhu projektu může docházet ke změně osob v projektovém týmu, což může zkomplikovat plynulost
realizace. Toto riziko bude omezeno nastavením systému zastupitelnosti jednotlivých aktérů projektového týmu.
Hodnota rizika je 1x3=3
3) Rizika byla identifikována i v přístupu CS k projektu. Rizikem zde může být především nízká motivace CS,
která způsobí menší zájem o výstupy projektu. Eliminace bude spočívat v průběžné práci s CS a ve sledování
vývoje jejch potřeb.
Hodnota rizika je 3x2=6
4) Změny u zahraničního partnera vedoucí k poklesu zájmu o spolupráci. Spolupráce partnerů (Město Nové
Hrady a MAS Sdružení Růže) se zahraničním partnerem má historii a zkušenosti nepotvrzují velkou
pravděpodobnost rizika. Jako významný příspěvek k eliminaci je třeba vidět i podpis smlouvy o partnerství, která
bude mít závazný charakter i pro případné nástupce na pozicích statutárních orgánů.
Hodnota rizika je 2x1=2
5) Legislativní rizika.
Rizika ze změn legislativních norem či pravidel OP LZZ. Tyto změny se mohou týkat např. daňové oblasti, soc.
práce či pravidel pro realizaci projektů z OP LZZ. Eliminace rizika spočívá ve sledování změn legislativních
norem a včasné přípravy na ně.
Hodnota rizika je 1x2=2

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 27.11.2012 14:06 Unikátní klíč: 2xuoIPØØØ3

Strana 17 z 51

Finální verze žádosti (LZZ-GP)
Inovativnost projektu:
Projekt jako celek přináší nové přístupy a strategie pro řešení identifikovaných problémů a potřeb CS na území
příhraničního regionu ČR. Na základě průzkumu, který byl proveden v přípravné fázi je však možné říci, že
obsahuje inovativní prvky i v rámci Jih. kraje a i v rámci ČR.
Za inovativní prvky projektu lze považovat:
1) Využití zkušeností zahraničního partnera a přenos jejich dobré praxe do praktických aktivit v území.
2) Využití inovované metody komunitního plánování k hledání pracovních/podnikatelských příležitostí
3) Komplexnost projektu.
Aktivity projekt se navzájem doplňují a vytváří provázaný celek, který bude působit na všechny relevantní cílové
skupiny. Mezi těmito skupinami vznikne síť, která dostane koordinační podporu od žadatele a partnerů.
4) Strategický přístup. Projekt svými aktivitami nastavuje strategický rámec pro činnosti směrované nejen do
období realizace projektu, ale i za horizont ukončení projektu.
5) Inovativnost dílčích produktů.
5a) Za inovativní produkt v oblasti Sociální ekonomiky lze považovat zpracování metodiky s příklady dobré praxe
pro venkovské území jako návod a praktického rádce pro zakládání a provoz sociálních podniků na venkově.
Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ:
Zajištění udržitelnosti aktivit projektu má tyto aspekty:
a) Finanční udržitelnost
Financování aktivit po ukončení podpory z OP LZZ bude řešeno ve spolupráci s místní samosprávou (obce a
města v území) a soukromými subjekty. Pro zajištění finanční udržitelnosti se nelze zříkat ani dotačních a
grantových programů, ale není cílem se spoléhat pouze na ně. Cílem je naopak snaha vyvíjet vlastní aktivity k
získání dalších zdrojů.
b) Personální udržitelnost
Personální udržitelnost bude dána přístupem žadatele a partnerů, kdy pro stěžejní pozice bude průběžně
monitorována možná zastupitelnost. Výstupy projektu budou takového charakteru, aby mohly být uchopeny i
dalšími osobami se zájmem, vůlí a odborností převzít pomyslnou štafetu při realizaci aktivit následujících po
ukončení projektu.
c) Politická udržitelnost
Vzhledem k tomu, že projekt počítá s intenzitvním zapojením místních samospráv, jejichž rozvojové koncepce
jsou mnohdy závislé na názorech a postojích volených zastupitelů, je zajištění politické udržitelnosti důležitým
úkolem. Tento úkol bude plněn již v průběhu realizace projektu a jednotlivé aktivity budou natolik stabilizovány a
opřeny o potřeby cílových skupin (a tedy voličů), že bude vytvořen předpoklad pro udržení i při případné změně
reprezentace města.
d) Technická udržitelnost
Její zajištění by v tomto typu projektu a aktivit nemělo být významným problémem.
Realizační tým disponuje dostatečným technických zázemím k zajištění technické udržitelnosti projektu
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8. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:

01

Název klíčové aktivity:

Oblast sociálního podnikání - založení pracovní skupiny pro podporu
zaměstnanosti v regionu

Popis realizace klíčových aktivit:
Pracovní skupina bude složena z
a) manažera projektu partnera MAS Sdružení Růže,
b) garanta Oblasti sociálního podnikání,
c) vedoucího projektu
d) odborné asistentky
e) zástupce Jihočeské hospodářské komory,
f) zástupce Úradu práce, krajské pracoviště České Budějovice
g) zástupců dalších podnikatelských subjektů z regionu s prvky sociální zodpovědnosti firem nebo
zaměstnávajících osoby znevýhodněné na trhu práce.
Pracovní skupina se bude scházet dle potřeby, nejméně však 1 x měsíčně. Bude se podílet na ostatních
aktivitách Oblasti sociální podnikání.
Její členové se zúčastní exkurze do Walesu, připraví obsahové zaměření konference o sociálním podnikání s
účastí zahraničních lektorů, vyberou vhodné představitele místního partnerství pro motivační stáže ve Walesu a
budou připomínkovat tvorbu metodiky s příklady dobré praxe ze zahraničí i České republiky.
Pracovní skupina bude volně spolupracovat s expertkou na sociální podnikání, paní Petrou Francovou, Nová
ekonomika, o.p.s..
Založení pracovní skupiny proběhne v prosinci 2012 a následně bude její práce probíhat průběžně po celou dobu
realizace projektu.
Vazba na rozpočet projektu:
Vlastní založení pracovní skupiny nemá přímou vazbu na žádné položky rozpočtu. Vazba následné průběžné
práce pracovní skupiny na rozpočet je uvedena v dalších klíčových aktivitách vztahující se k Oblasti sociální
podnikání.
Vazba na konkrétní položky:
01.02.01.
01.02.02.
01.02.03.
01.02.04
01.02.06
03.01.01.01.
03.01.01.03.
03.02.01.01.
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Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Oblast sociálního podnikání - exkurze do Walesu za příklady dobré praxe

Popis realizace klíčových aktivit:
Na této aktivitě bude spolupracovat partner projektu MAS Sdružení Růže spolu se zahraničním partnerem
PLANED. MAS Sdružení Růže organizačně zajistí exkurzi pro 20 účastníků.
Zahr. partner zajistí programovou část exkurze a lektory, kteří budou skupinu doprovázet. Na přípravě programu
bude zahr. partner spolupracovat s organizací Sustainable Wales, která má s podnikáním tohoto charakteru a
jeho podporou a rozvojem bohaté zkušenosti. Pětidenní exkurze proběhne začátkem roku 2013.
Během exkurze se účastníci seznámí s příklady sociálního podnikání ve Walesu s důrazem na uplatnění tohoto
typu podnikání ve venkovských oblastech a v oblasti recyklace a nového použití odpadových materiálů.
V průběhu exkurze bude pořizován videozáznam.
Účastníci exkurze budou rozděleni do pracovních minitýmů (4 členných) a každý z těchto týmů, bude mít za úkol
sledovat a následně zpracovat konkrétní zadání, které bude mít vazbu na prezentované příklady a na možnou
přenositelnost do ČR. Výsledkem práce minitýmů by tedy neměl být pouze popis příkladů, ale i analýza možností
přenášet tyto příklady do českého prostředí. Realizace aktivity tak bude ukončena do jednoho měsíce po
absolvování exkurze.
Tímto způsobem bude zajištěno intenzivní zapojení účastníků do exkurze (není cílem jet pouze na výlet) a
současně využití exkurze pro cíle projektu.
S tímto cílem budou vybíráni účastníci exkurze. Podmínkou budou jazykové kompetence v ANJ a dále znalosti z
témat, které budou na exkurzi prezentovány.
Nejdříve tedy proběhne příprava programu exkurze a poté budou vybíráni účastníci. Není přitom podmínku, aby
všichni byli z území Sdružení Růže. Limitem je minimálně 1/2 ze Sdružení Růže. Ostatní mohou být i z jiných
území v Jih. kraji popřípadě i mimo JK.
Vazba na rozpočet:
01.02.02.
01.02.01.
01.02.03.
02.01.01.01. 10 osob x 7 dní, z toho 5 exkurze a 2 cesta
02.01.01.02. dtto
02.01.02.01. 10 osob á 7000
03.01.01.04
06.02.01. 10 osob x 7 dní
06.02.02 10 osob á 7 000,06.02.03. 10 osob x 7 dní
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Číslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Oblast sociálního podnikání - mapování příležitostí pro rozvoj sociálního
podnikání

Popis realizace klíčových aktivit:
Na základě zkušeností z exkurze a podkladů vypracovaných jednotlivými minitýmy vypracuje garant oblasti ve
spolupráci s pracovní skupinou
1) analýzu současného stavu sociálního podnikání v zájmovém území (mikroregionu Sdružení Růže),
2) analýzu podnikatelských subjektů (s prvky sociální odpovědnosti firem) a neziskových organizací vytvářejících
pracovní místa pro sociálně vyloučené osoby, které by mohly být nositeli rozvoje sociálního podnikání v regionu.
3) Součástí těchto analýz bude také přehled oblastí (bílých míst), které by mohly nové podnikatelské aktivity v
našem regionu zaplnit. Tyto oblasti budou navrženy na základě studia příkladů dobré praxe ze zahraničí (exkurze
a další materiály) a z České republiky.
Výstupem aktivity bude materiál, jehož obsahem bude detailní zmapování území Sdružení Růže ve vztahu k
možnostem rozvíjet sociální podnikání v daném území. Bude popsán potenciál i limity a bariéry a budou
navržena témata vhodná pro rozvoj sociálního podnikání.
Aktivita bude probíhat v období dubna 2013 až srpna 2013, tedy 5 měsíců.
Vazba na rozpočet této aktivity je následující:
01.02.01.
01.02.02.
01.02.04.
01.02.06.
04.02.01.
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Číslo aktivity:

04

Název klíčové aktivity:

Oblast sociálního podnikání - vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu

Popis realizace klíčových aktivit:
Garant Oblasti sociálního podnikání spolu s pracovní skupinou připraví vzdělávací aktivity skupinové i
individuální.
Skupinovou formu vzdělávání budou představovat dva jednodenní semináře za účasti zahraničních lektorů na
téma
1. Uplatnění sociálního podnikání v rozvoji zaměstnanosti venkovských regionů
2. Odpadové hospodářství a sociální podnikání v ČR a v zahraničí.
Semináře budou probíhat v Českých Budějovicích a v Nových Hradech na podzim 2013.
Každý seminář bude tlumočen a proběhne v hodinové alokaci 8 hodin. První seminář proběhne v N. Hradech a
jeho součástí bude i prezentace výstupů z KA 3. Semináře budou pořádány pro cílové skupiny definované v
projektu. Vzhledem k tomu, že proběhne širší prezentace pořádání seminářů, nebudeme se vyhýbat ani
veřejnosti mimo definované cílové skupiny.
Druhý seminář proběhne v Č. Budějovicích. Jeho obsahem budou konkrétní příklady ze zahraničí a možnosti
přenosu těchto příkladů do ČR.
Předpokládá se, že každý ze seminářů navštíví 30 účastníků, celkem tedy 60.
V rámci projektu budou připraveny také vzdělávací aktivity individuální, které budou realizovány formou
čtyřdenních studijních stáží (pro 4 vážné zájemce o zahájení konkrétní formy sociálního podnikání) do Walesu,
přímo do provozu vytipovaného podniku.
Stáže proběhnou v období dubna 2014.
Výběr stážistů provede pracovní skupina na základě přihlášky zájemců. Součástí přihlášky bude motivační dopis
s popisem svého záměru. Následně proběhnou ústní pohovory a obhajoba předloženého záměru. Přítomen
obhajobě formou videokonference bude i zástupce partnera z Walesu.
Podmínkou pro účast bude taková znalost anglického jazyka, aby byla zvládnuta komunikace v daném prostředí.
Tuto dovednost prověří při videokonferenci zástupce zahraničního partnera.
Vazba na rozpočet:
01.02.01.
01.02.02.
01.02.04
02.02.01.01.
02.02.02.01.
03.01.01.02.
04.04.01. (2 x 22 500)
04.04.02 (16 hod x 1000)
06.02.01. 4 os. x 6 dní
06.02.02. 4 os x 7 000,- kč
06.02.03. 4 os. x 6 dní
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Číslo aktivity:

05

Název klíčové aktivity:

Oblast sociálního podnikání - Zpracování metodiky s přiklady dobré praxe

Popis realizace klíčových aktivit:
Na základě zkušeností získaných v průběhu projektu, ze zahraniční exkurze, seminářů a stáží, ale i studia
situace v dotčeném území JK, bude připravena metodika založení sociálního podniku s příklady dobré praxe ze
zahraničí i z ČR.
Metodika bude obsahovat stručnou charakteristiku sociálního podnikání, definici příležitostí i barier, analýzu z
území Sdružení Růže zpracovanou pracovní skupinou pro sociální podnikání (jako případovou studii) a přiklady
dobré praxe ze zahraničí (převážně země zahraničního partnera) a ČR.
Metodika bude publikována a distribuována cílovým skupinám uvnitř i vně zájmového území za účelem přenosu
zkušeností z projektu.
Distribuována bude prostřednictvím partnera nositele projektu a partnera MAS Sdružení Růže do jednotlivých
místních akčních skupin a mikroregionů Jihočeského kraje (20- 30).
Dále bude distribuována prostřednictvím Jihočeské hospodářské komory a ve spolupráci s Úřadem práce v
Českých Budějovicích a prezentována a distribuována v rámci pravidelného setkání celostátní sítě MAS (150).
Metodika bude prezentována a publikována ve verzi pro stažení také na stránkách partnerů.
Stane se tak praktickou příručkou, která možné zájemce o rozvoj sociálního podnikání povede krok za krokem od
založení k vlastnímu provozu sociálního podniku.
Metodika bude zpracována garantem Oblasti sociální podnikání ve spolupráci s pracovní skupinou a externí
expertkou Petrou Francovou z Nové ekonomiky o.p.s. a bude oponována odborníky, kteří budou zajištěni
nositelem projektu.
Realizace aktivity proběhne v období leden až září 2014

Vazba aktivity na ropzpočet:
01.02.01.
01.02.02.
01.02.04
01.02.06
01.03.02
04.01.02.
04.01.03.
04.02.01.

Číslo aktivity:

06

Název klíčové aktivity:

Oblast sociálního podnikání - Akční plány založení sociálního podniku

Popis realizace klíčových aktivit:
Na základě vytvořených analýz potřeb, možností a příležitostí, které nabízí místní partnerství v regionu Sdružení
Růže a na základě získaných zkušeností ze zahraničních stáží budou sestaveny minimálně 3 akční plány
založení sociálního podniku. Tyto plány budou mít strukturu standardního podnikatelkého plánu s přehledem
možných zdrojů pro vytvoření podniku a jeho podpory během počátečního období do vytvoření udržitelného
rámce - stavu, kdy podnik bude životaschopný bez dalších externích zdrojů.Jednou z podminek akčního plánu
bude forma kolektivního vlastnictví sociálního podniku s demokratickými principy rozhodování.
Realizace se uskuteční v průběhu září až listopadu 2014 a proběhne za spolupráce garanta této oblasti,
účastníků stáží a oponentní skupiny.
Vazba na rozpočet:
01.02.01.
01.02.02.
01.02.04
01.02.06.
01.03.02.
04.02.01.
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Číslo aktivity:

07

Název klíčové aktivity:

Konference - zahájení projektu

Popis realizace klíčových aktivit:
Projekt bude zahájen Zahajovací konferencí s účastí všech partnerů, tj. i zahraničního partnera. Cílem tohoto
setkání je vzájemné seznámení partnerů, bližší seznámení s cílem projektu i náplní plánovaných aktivit, rolí
partnerů v jednotlivých aktivitách i s harmonogramem projektu. Tato konference se bude konat v lednu 2013, tj.
ve druhém měsící realizace projektu. Důvodem je to, že v prvním měsíci bude ustavena pracovní skupina, jejíž
členové se stanou organizačními pracovníky a pořadateli konference.
Kromě vlastních aktérů projektu bude pozvána i odborná veřejnost z jiných regionů. Celkem se předpokládá
účast 50 osob.
Konference proběhne v délce 8 hodin.
Předpokládáme účast dvou zástupců welšského partnera.
Vazba na rozpočet projektu:
01.02.01.
01.02.02.
01.02.03.
01.02.04
01.02.06.
01.03.01.
01.03.02.
02.02.01.01.
02.02.02.01.
04.04.01. (1 x 22 500)
04.04.02. (8 hodin x 1000)

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 27.11.2012 14:06 Unikátní klíč: 2xuoIPØØØ3

Strana 24 z 51

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Číslo aktivity:

08

Název klíčové aktivity:

Šíření výstupů projektu

Popis realizace klíčových aktivit:
Kromě opatření k šíření výstupů projektu, které jsou uvedeny u jednotlivých klíčových aktivit projektu, budou v
rámci této KA realizovány následující činnosti:
1) Závěrečná konference prezentující všechny výstupy projektu pro širokou odbornou i laickou veřejnost.
Uspořádání konference zajiští MAS Sdružení Růže. Konference bude jednodenní a uskuteční se mimo území
MAS Sdružení Růže. Nebude totiž primárně určena cílovým skupinám z tohoto území. Konference se zúčastní i
zahraniční partneři projektu.
2) Tvorba interaktivních webových stránek a jejich využití pro komunikaci s cílovými skupinamí, zahraničním
partnerem, pro uveřejňování průběžných i finálních výstupů a pro realizaci videokonference.
Aktivita bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu.
3) Třetím způsobem šíření výstupů projektu bude vydávání časopisu, jehož obsahem budou pozitivní příklady,
které by upozorňovaly na změny v chápání a nutnost změn rolí obecně, příklady toho, že změny jsou možné a
funkční, výstupy a informace z kurzů. Právě možnost popularizovat pozitivní aktivity v oblasti sociálního
podnikání vytváří motivační prostředí, ve kterém se může zvyšovat odvaha a motivace ke změnám.
Časopis bude v rámci realizace projektu vydán minimálně 4x, tj. jednou za půl roku. Časopis bude distribuován v
tištěné verzi a rovněž elektronicky.
V tištěné verzi (formát A5) bude distribuován do všech měst a obcí v mikroregionu a prostřednictvím MAS
Sdružení Růže ( manažerka MAS Sdružení Růže je současně i místopředsedkyní Krjaského sdružení Národní
sítě MAS Jihočeského kraje) do dalších jihočeských místních akčních skupin. Využity pro jeho distribuci budou
místa, kde se koncentrují lidé (obchody, zdravotní střediska, pošty atd.)
Náklad bude pro každé vydání 2 000 kusů.
Koordinaci této aktivity bude zajišťovat MAS Sdružení Růže.
Vazba na rozpočet:
01.02.01.
01.02.02
01.02.03
01.02.04.
01.02.06
01.03.01.
04.01.01.
04.01.03.
04.02.02
04.04.01. 1 x 22 500
04.04.02. 8 hodin x 1 000
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9. Cílové skupiny
Cílová skupina:

Ženy ohrožené nezaměstnaností

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Cílová skupina byla zapojena již do přípravy projektu, neboť právě na základě analýzy potřeb cílové skupiny byl
tento projekt připravován.
Členky cílové skupiny budou zapojeny do vzdělávacích a osvětových aktivit.
Důležitým aspektem projektu je, že cílová skupina, která se bude přirozeně obměňovat, bude zapojována i do
průběžného hodnocení projektu. Koordinátorka bude v průběhu projektu provádět šetření mezi cílovou skupinou
a bude hledat odpovědi na případný vývoj potřeb cílové skupiny. Ten může být ovlivněn různými okolnostmi
(např. vývoj na trhu práce, rozvoj podmínek pro bydlení v obcích, změny v oblasti legislativy apod.)
Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:
Ve vztahu k projektu je nutné tuto cílovou skupinu chápat jako ženy, jejichž děti jsou ve věku 6-10 let a které
musí dojíždět za svým zaměstnáním. Dle průzkumu se v mikroregionu jedná o cca 500 žen, přičemž jejich stav
mírně kolísá.
Analýzy a zkušenosti ukazují, že existuje řada rodičů, kteří mají potřebu prodloužit služby, které jsou zajišťovány
pro jejich děti v době, kdy oni jsou v zaměstnání. Počet těchto rodičů v poslední době stoupl, a to v důsledku
nutnosti dojíždět do zaměstnání do okolních měst a nezřídka do města krajského. Pro tyto rodiče je pak nemožné
zajisit péči vlastními silami a řeší to často prostřednictvím sousedské výpomoci.
Kromě toho zde existuje i podobný problém s obdobím prázdnin.

Cílová skupina:

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo
založené organizace a jejich zaměstnanci

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Obce budou zapojeny do všech aktivit projektu.
Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:
Mezi tuto cílovou skupinu patří především obce v mikroregionu Sdružení Růže. Jedná se celkem o 23 obcí a
měst. V podstatě všech obcí se dotknou všechny klíčové aktivity.
Potřebou obcí je rozvoj kvality života občanů města, jejich stabilizace ve městě a eliminace úbytku rodin s dětmi v
důsledku jejich vystěhování.
Potřebou je spokojený, ale aktivní a sebevědomý občan, který respektuje svá práva a povinnosti.
Potřebou obcí je vytvářet podmínky pro infrastrukturní podmínky pro své občany a zvyšovat kvalitu i rozsah
služeb, které jsou poskytovány organizacemi zřizovanými městem. Logickou potřebou je i efektivní hospodaření s
městským majetkem.
V tomto směru existuje přímá vazba mezi všemi aktivitami projektu a potřebami obcí v území

Cílová skupina:

Dlouhodobě nezaměstnané ženy (pro účely oblasti podpory 3.4 se jedná o ženy
nezaměstnané déle než 6 měsíců)

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Realizace projektu přináší komplexní systém služeb, které této znevýhodněné skupině žen vylepší pozici na trhu
práce, popřípadě vytvoří podmínky pro sebezaměstnání.
Pro tuto cílovou skupinu bude určena většina aktivit projektu.
Ve spolupráci s Úřadem práce budeme sestavovat pracovní tým projektu. V první fázi oslovíme tuto cílovou
skupinu žen. Z podstaty cíle projektu předpokládáme zapojení do pracovní skupiny projektu tuto na trhu
dlouhodobě ohroženou skupinu žen.
Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:
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Dlouhodobě nezaměstnané ženy po rodičovských dovolených jsou jednou z hlavních cílových skupin v KA
1,2,3,4,5 a 6. Jsou to ženy v obtížné životní situaci, kdy musí řešit problémy spojené s nalezením pracovního
místa, které by odpovídalo jejich kvalifikaci.
Na trhu práce jsou tyto ženy dlouhodobě znevýhodňovány a nejsou pro ně připraveny vhodné podmínky pro
návrat do zaměstnání.

Cílová skupina:

Zaměstnavatelé

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Cílová skupina byla zapojena již do přípravy projektu. Do této přípravné fáze byla zapojena CS přímo i nepřímo
prostřednictvím Jihočeské hospodářské komory, kde proběhlo dotazování a řízené rozhovory zjišťující potřeby,
očekávání a poznatky či zkušenosti z jiných měst.
Jak již bylo řečeno výše bude CS zapojena do realizace klíčových aktivit spojených se všemi třemi oblastmi,
nejvíce pak s oblastí sociálního podnikání.
Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:
Zásadní potřebou této cílové skupiny by mělo být to, že má výkonné a spolehlivé zaměstnance. Do značné míry
je tento žádoucí stav ovlivňován psychickou pohodou. Tato psychická pohoda výrazně závisí na rovnováze a
souladu rodinného života s pracovním. Potřebou zaměstnavatelů je proto mít informace o možnostech ovlivnit
dosažení tohoto souladu a rovnováhy a mít odvahu a motivaci tyto informace přetvořit do konkrétních opatření ve
svých podnicích a provozech.
V tomto smyslu zde existuje velmi těsná vazba mezi výše zmíněnými potřebami a klíčovými aktivitami projektu.
Do této skupiny patří všichni zaměstnavatelé v obcích mikroregionu, přičemž důraz bude kladen především na ty,
kteří mají více zaměstnanců (více jak 5 zaměstnanců). U nich je totiž reálnější předpoklad úspěšné
implementace návrhů na opatření v oblasti Sociálního podnikání.

Cílová skupina:

Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Významným předpokladem je, že se tato cílová skupina bude zůčastňovat vzdělávacích akcí v rámci KA 4, a to
konkrétně vzdělávacích aktivit určených pro zvýšení znalostí a dovedností v oblasti sociálního podnikání.

Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:
Potřebou této cílové skupiny je získat takové znalosti a dovednosti, které jí dovolí vytvořit konkurenceschopnou
firmu či živnost. Současně je však potřebou těchto žen i sladit tyto své podikatelské aktivity s rodinným životem.
Dle průzkumu před zahájením projektu se početnost této skupiny v mikroregionu pohybuje někde kolem čísla
300, nicméně je zde nutné myslet i na ženy, které jsou z okolních měst a obcí. Pak jejich počet roste.
Výzanmnými aktivitami pro tuto cílovou skupinu jsou aktivity v oblasti sociálního podnikání. Je předpoklad, že
právě z této cílové skupiny se budou rekrutovat některé příklady dobré praxe.

Cílová skupina:

Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Početnost této cílové skupiny se dnes v mikroregionu přibližuje k číslu 550
Cílová skupina byla zapojena již do přípravy projektu, neboť právě na základě analýzy potřeb této cílové skupiny
byl tento projekt připravován. Konkrétně v Nových Hradech byla zapojena CS přímo, a to formou dotazování, kdy
členky CS měli možnost písemně či osobně (v rámci brainstormingu) sdělit své potřeby, očekávání a poznatky či
zkušenosti z jiných měst.
Členky cílové skupiny budou zapojeny i do vzdělávacích a osvětových aktivit projektu.
Důležitým aspektem projektu je, že cílová skupina, která se bude přirozeně obměňovat, bude zapojována i do
průběžného hodnocení projektu. Projektový tým bude v průběhu projektu provádět šetření mezi cílovou skupinou
a bude hledat odpovědi na případný vývoj potřeb cílové skupiny. Ten může být ovlivněn různými okolnostmi
(např. vývoj na trhu práce, rozvoj podmínek pro bydlení, změny v oblasti legislativy apod.).
Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:
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Při analýze potřeb této cílové skupiny bylo zjištěno, že existuje poptávka po vzdělávacích programech k udržení
konkurenceschopnosti na trhu práce
b) zajištění hlídání dětí při operativní a nárazové potřebě rodičů řešit své potřeby a povinnosti na úřadech, u
lékaře apod.

Cílová skupina:

Místní partnerství

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Místní akční skupina Sdružení Růže je partnerem projektu a garantem realizace klíčových aktivit oblastí
sociálního podnikání. Zapojení MAS do přípravy a realizace projektu je zárukou sledování potřeb místních
partnerství, které MAS sdružení Růže v projektu reprezentuje.
MAS bude mít zastoupení v pracovní skupině, která v rámci projektu vznikne, bude prostředníkem k přizvání
dalších MAS i jiných typů místních partnerství k vzdělávacím aktivitám projektu, které budou sloužit především k
šíření poznatků a zkušeností zahraničních místních partnerství, které představuje zahraniční partner projektu.
Místní partnerství budou o jednotlivých aktivitách a možnosti zapojení informovány mikroregionálním
zpravodajem (viz KA 8) a mimo území pak prostřednictvím časopisu Zpravodaje venkova (Měsíčníku Spolku pro
obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR), webových stránek žadatele i partnerů i přímým
oslovením.
Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:
Partnerem projektu je Místní akční skupina Sdružení Růže, která představuje místní partnerství na
mikroregionální úrovni. MAS iniciuje aktivity v území, propojuje klíčové hráče z různých sektorů společnosti a
připravuje strategii rozvoje území na základě sledování potřeb a příležitostí území, které je v její působnosti. MAS
svojí činností usiluje o zmírňování vlivů, které znenýhodňují venkov oproti městu, vedou k odchodu mladých lidí
do měst a způsobují úbytek pracovních míst. Metoda práce MAS v regionu, která vytváří projekty a strategie
"zdola" od konkrétních lidí a nápadů, je metodou Leader.
Jako taková MAS usiluje o optimalizaci své práce, hledá nové metody práce s místními komunitami a inspirativní
inovativní příklady z praxe, které by pomohla implementovat v území své působnosti.
Místních akčních skupin, které metodou Leader usilují o rozvoj svých regionů je v České republice přibližně 100.
Vzhledem k tomu, že spravují venkovské regiony s víceméně stejnými problémy, je možné velikost této cílové
skupiny stanovit poměrně přesně. Z projektu mohou profitovat i místní partnerství na úrovni jedné obce. Takto
budou zapojena partnerství především z území působnosti žadatele a partnerů projektu.
Některé klíčové aktivity projektu budou mít dopad na konkrétní místní partnerství MAS Sdružení Růže a místní
partnerství jednotlivých obcí zájmového území: jedná se především o studijní výjezdy za příklady dobré praxe
(aktivita č. 2), vzdělávací aktivity (aktivita č. 4) a realizace vzorových aktivit.
Další místní partnerství, reprezentované především dalšími MAS, budou zapojeny především do aktivit
vzdělávacích a využijí vytvářených metodik (např. aktivita č. 5 a 8).

Cílová skupina:

Nestátní neziskové organizace

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Díky projektu získají uvedené typy neziskových organizací nové informace, dovednosti a zejména inspiraci pro
další práci.
Neziskové organizace budou mít možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit (semináře, školení) a získají
inovovanou metodiku zahraničního partnera adaptovanou na české poměry zohledňující potřeby udržitelného
rozvoje regionu.
Neziskové organizace podporující místní ekonomiku a zaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatel budou mít
možnost zúčastnit se exkurze do zahraničí a za příklady dobré praxe, vzdělávacích aktivit (semináře) a získají
metodiku sociálního podnikání zaměřenou na popis příkladů dobré praxe využitelných v českém prostředí.
Neziskové organizace budou informovány o aktivitách projektu prostřednictvím mikregionálního zpravodaje,
Zpravodaje venkova a přímým oslovením.
Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 27.11.2012 14:06 Unikátní klíč: 2xuoIPØØØ3

Strana 28 z 51

Finální verze žádosti (LZZ-GP)
Řada místních partnerství - zejména místních partnerství na mikroregionální úrovni funguje a pracuje jako
nezisková organizace. Vazba klíčových aktivit na jejich potřeby je popsána u CS místní partnerství.
Ve vztahu k projektu uvažujeme ale o NNO zaměřených na zapojování veřejnosti a komunitní rozvoj (různé
okrašlovací spolky, venkovské komunitní školy aj.) a na podporu místní ekonomiky a zaměstnávání lidí
ohrožených sociální exkluzí.
Tyto cílové skupiny mají zájem o nové poznatky z oblastí, kterým se věnují. V těchto NNO pracují většinou (a
zejména ve venkovském prostoru) dobrovolníci nebo poloprofesionálové, kteří si potřebné vzdělání a informace
získávají různým způsobem.
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10. Harmonogram realizace
Rok
2012

Číslo
aktivity
01

Název aktivity

2013

02

Oblast sociálního podnikání exkurze do Walesu za příklady
dobré praxe

04

X

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

X

X

X

X

X

X

Oblast sociálního podnikání vzdělávací aktivity pro cílovou
skupinu

X

07

Konference - zahájení projektu

X

2013

08

Šíření výstupů projektu

X

2014

04

Oblast sociálního podnikání vzdělávací aktivity pro cílovou
skupinu

05

X

Oblast sociálního podnikání mapování příležitostí pro rozvoj
sociálního podnikání

2013

2014

IV

X

Šíření výstupů projektu

2013

III

X

08

03

II

Oblast sociálního podnikání založení pracovní skupiny pro
podporu zaměstnanosti v regionu

2012

2013

I

Oblast sociálního podnikání Zpracování metodiky s přiklady
dobré praxe

2014

06

Oblast sociálního podnikání - Akční
plány založení sociálního podniku

2014

08

Šíření výstupů projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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11. Rozpočet projektu
Kód

Název nákladu

01

Osobní náklady

01.01

Pracovní smlouvy

01.02

Dohody o pracovní
činnosti

Úvazek

Délka Průměrné
Přepočet
působe měsíční měsíční/hodin
ní v
náklady
ové sazby
realizač
[Kč]
[Kč]
ním
týmu

Celkové
náklady
[Kč]

%

Režim
podpory

1 803 450,0
0

57,91

0,00

0

1 717 200,0
0

55,14

01.02.01 Manažer projektu
partnera/MAS SR

0,20

24,00

8 000,00

40 000,00

192 000,00

6,17 01

01.02.02 Koordinátor a
garant aktivit
oblasti Sociální
podnikání/MAS SR

0,50

24,00

20 000,00

40 000,00

480 000,00

15,41 01

01.02.03 Vedoucí redaktor
časopisu/MAS SR

0,30

24,00

7 500,00

25 000,00

180 000,00

5,78 01

01.02.04 Vedoucí
projektu/NOS

0,35

24,00

15 050,00

43 000,00

361 200,00

11,6 01

01.02.05 Finanční
manažer/NOS

0,30

24,00

10 500,00

35 000,00

252 000,00

8,09 01

01.02.06 Odborný
asistent/NOS

0,30

24,00

10 500,00

35 000,00

252 000,00

8,09 01

01.03

Dohody o
provedení práce

86 250,00

2,77

01.03.01 Odborná supervize
a koordinace KA
8/MAS SR

225,00

1,00

56 250,00

250,00

56 250,00

1,81 01

01.03.02 Odborní oponenti
metodky - 2
osoby/NOS

120,00

1,00

30 000,00

250,00

30 000,00

0,96 01

0,00

0 01

01.04

Kód

Jiné osobní
náklady
Název nákladu

Počet
kusů

Cena kusu
[Kč]

Náklady
celkem
[Kč]

Z toho
investiční
[Kč]

Jednotka

%

Režim
podpory

02

Cestovné

419 750,00

0,00

13,48

02.01

Místní personál v
zahraničí

259 000,00

0,00

8,32

02.01.01 Diety (ubytování,
stravné)

189 000,00

0,00

6,07

02.01.01 (TNC) Ubytování .01
Místní personál Wales v KA
2,4/NOS

70

1 500,00 105 000,00

0,00 osoboden

3,37 01

02.01.01 (TNC) Strava .02
Místní personál Wales v KA
2,4/NOS

70

1 200,00

84 000,00

0,00 osoboden

2,7 01

70 000,00

0,00

02.01.02 Doprava
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02.01.02 (TNC) Doprava do
.01
zahraničí-Wales v
KA 2,4,/NOS
02.02

10

7 000,00

Cestovní náhrady
pro zahraniční
experty

02.02.01 Diety (ubytování,
stravné)
02.02.01 (TNC) Diety
.01
zahraničních
expertů v KA
4/MAS SR

21

4

0,00 osoba

2,25 01

160 750,00

0,00

5,16

120 750,00

0,00

3,88

0,00 osoboden

3,88 01

40 000,00

0,00

1,28

40 000,00

0,00 cesta
Wales-ČR
a zpět

1,28 01

5 750,00 120 750,00

02.02.02 Doprava
02.02.02 (TNC) Doprava
.01
zahraničních
expertů v KA
4/MAS

70 000,00

10 000,00

03

Zařízení a
vybavení

99 200,00

0,00

3,19

03.01

Neodpisovaný
hmotný majetek

89 600,00

0,00

2,88

89 600,00

0,00

2,88

03.01.01 Nákup
03.01.01 Mobilní telefon (KA
.01
1)/NOS

3

2 000,00

6 000,00

0,00 kus

0,19 01

03.01.01 Multifunkční
.02
zařízení pro
intenzivní využití
(KA 4)/NOS,MAS

2

21 000,00

42 000,00

0,00 kus

1,35 01

03.01.01 Notebook pro
.03
realizační
tým/NOS,MAS

2

16 000,00

32 000,00

0,00 kus

1,03 01

03.01.01 Digitální
.04
videokamera pro
KA 2,4/MAS SR

1

9 600,00

9 600,00

0,00 kus

0,31 01

03.01.02 Nájem/leasing

0

0,00

0,00

0,00

9 600,00

0,00

0,31

9 600,00

0,00

0,31

0,00 kus

0,31 01

03.02

Neodpisovaný
nehmotný majetek

03.02.01 Nákup

0 01

03.02.01 SW pro notebooky
.01
pro realizační
tým/NOS,MAS

2

4 800,00

9 600,00

03.02.02 Nájem/leasing

0

0,00

0,00

0,00

0 01

0,00

0,00

0

03.03

Odpisovaný
nehmotný majetek

03.03.01 Nákup

0

0,00

0,00

0,00

0 01

03.03.02 Nájem/leasing

0

0,00

0,00

0,00

0 01

0,00

0,00

0

03.04

Odpisy vlastního
majetku

03.04.01 Odpisy hmotného
majetku

0

0,00

0,00

0,00

0 01

03.04.02 Odpisy
nehmotného
majetku

0

0,00

0,00

0,00

0 01

440 150,00

0,00

04

Nákup služeb
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04.01

Publikace/školící
materiály/manuály

264 000,00

0,00

8,48

23,00 184 000,00

0,00 kus

5,91 01

04.01.01 Tištěný zpravodaj v
KA 17/MAS SR

8000

04.01.02 Tisk metodiky v KA
5,/MAS

500

60,00

30 000,00

0,00 kus

0,96 01

5

10 000,00

50 000,00

0,00 služba

1,61 01

54 150,00

0,00

1,74

04.01.03 Grafická příprava
zpravodaje a
metodik/MAS SR
04.02

Odborné
služby/studie a
výzkum

04.02.01 Odborné
konzultace v KA
3,5,11/NOS

3

5 000,00

15 000,00

0,00 služba

0,48 01

04.02.02 Tvorba
interaktivních
web.stránek/KS NS
MAS

1

39 150,00

39 150,00

0,00 služba

1,26 01

04.03

Náklady vyplývající
přímo ze smlouvy

0

0,00

0,00

0,00

04.04

Náklady na
konference/kurzy

122 000,00

0,00

3,92

04.04.01 Seminář v KA
4,17/NOS,MAS
04.04.02 (TNC)Simultání
tlumočení na
akcích v
4,12,17/MAS SR
04.05

Jiné náklady

05

Stavební úpravy

05.01

Drobné stavební
úpravy

06

Přímá podpora

06.01

Mzdové příspěvky

06.02

Cestovné,
ubytování a
stravné

0 01

4

22 500,00

90 000,00

0,00 seminář

2,89 01

32

1 000,00

32 000,00

0,00 hodina

1,03 01

0

0,00

0,00

0,00

0 01

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0 01

351 800,00

0,00

0,00

0,00

351 800,00

0,00

11,3

0

0

0,00

0,00

11,3
0 01

06.02.01 (TNC) Ubytování
CS při exkurzi a
stáži -Wales/NOS

94

1 500,00 141 000,00

0,00 osoboden

4,53 01

06.02.02 (TNC) Cestovné
CS na exkurzi a
stáže Wales/NOS

14

7 000,00

0,00 osoba

3,15 01

06.02.03 (TNC) Stravování
CS při exkurzi a
stáži -Wales/NOS

94

1 200,00 112 800,00

0,00 osoboden

3,62 01

06.03

Příspěvek na péči
o dítě a další
závislé osoby

0

0,00

0,00

0,00

0 01

06.04

Jiné výše
neuvedené
náklady

0

0,00

0,00

0,00

0 01

07

Křížové
financování

0,00

0,00

0

07.01

Odpisovaný hmotn

0,00

0,00

0 01

0

0,00

98 000,00
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07.02

Odpisované
technické
zhodnocení budov

0

0,00

0,00

0,00

0 01

07.03

Neodpisovaný
nábytek

0

0,00

0,00

0,00

0 01

08

Přímé způsobilé
náklady celkem

3 114 350,
00

0,00

100

09

Přímé způsobilé
náklady bez
křížového
financování

3 114 350,
00

0,00

100

10

Nepřímé náklady

1 560 583,00 560 583,00

0,00

18

11

Celkové způsobilé
náklady

3 674 933,
00

0,00

118

12

Celkové
nezpůsobilé
náklady

0,00

0,00

13

Celkové náklady
projektu

3 674 933,
00

0,00

0

0,00
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12. Zdroje financování a náklady projektu
Náklady projektu (v Kč)

Procenta z celkových nákladů

Výdaje křížového financování v %

0,00

Soukromé prostředky

0,00

Celkové investiční způsobilé výdaje

0,00

Celkové neinvestiční způsobilé
výdaje

3 674 933,00

Celkové zdroje připadající na
způsobilé výdaje

3 674 933,00

Celkové nezpůsobilé výdaje

0,00

Celková dotace

3 674 933,00

Celkové výdaje projektu

3 674 933,00

Veřejné financování
Příspěvek ze strukturálních fondů

3 491 186,35

95,00

Příspěvek z národních veřejných
zdrojů

183 746,65

5,00

Příspěvek ze státního rozpočtu

183 746,65

5,00

Příspěvek z krajských rozpočtů

0,00

0,00

Příspěvek z obecních rozpočtů

0,00

0,00

Jiné národní veřejné

0,00

0,00

3 674 933,00

100,00

Veřejné finanční prostředky celkem
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13. Finanční plán
Číslo žádosti Pořadí žádosti o platbu

Datum předložení
žádosti o platbu

Předpokládaná
požadovaná částka

01

1. platba

01.02.2013

734 987,00

02

2. platba

01.08.2013

734 987,00

03

3. platba

01.02.2014

734 987,00

04

4. platba

01.08.2014

734 987,00

05

5. platba

01.02.2015

734 985,00
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14. Hodnoty indikátorů
Kód nár. číselníku:

07.41.00

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - celkem

Měrná jednotka:

Počet osob

Výchozí hodnota:

0,00

Cílová hodnota:

184,00

Datum dosažení
plánované hodnoty:

30.11.2014

Komentář - popis stanovení cílové hodnoty:
Mezi podpořené osoby lze počítat 84 proškolených osob (viz. indikátor 48.19.00) a dále pak tyto:
1) Účastníci zahajovací konference v KA 7 a závěrečné konference v KA 17 (2x50 osob=100 )

Kód nár. číselníku:

07.45.00

Název indikátoru:

Počet podpořených organizací - celkem

Měrná jednotka:

Počet

Výchozí hodnota:

0,00

Cílová hodnota:

3,00

Datum dosažení
plánované hodnoty:

30.11.2014

Komentář - popis stanovení cílové hodnoty:
Do podpořených organizací jsou započítáni dva čeští partneři a předkladatel.

Kód nár. číselníku:

07.57.00

Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Měrná jednotka:

produkt

Výchozí hodnota:

0,00

Cílová hodnota:

2,00

Datum dosažení
plánované hodnoty:

30.11.2014

Komentář - popis stanovení cílové hodnoty:
Mezi nově vytvořené/inovované produkty jsou počítány:
1) Metodika pro oblast sociálního podnikání (KA 5)
2) Tři akční plány pro založení sociálního podniku (KA 6)

Kód nár. číselníku:

43.05.00

Název indikátoru:

Počet vytvořených partnerství

Měrná jednotka:

Počet

Výchozí hodnota:

0,00

Cílová hodnota:

1,00

Datum dosažení
plánované hodnoty:

30.11.2014

Komentář - popis stanovení cílové hodnoty:
Projektem dojde k vytvoření místního partnerství a toto místní partnerství vytvoří společný produkt, kterým bude
metodika sociálního podnikání.
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Kód nár. číselníku:

48.19.00

Název indikátoru:

Počet proškolených osob - celkem

Měrná jednotka:

Počet osob

Výchozí hodnota:

0,00

Cílová hodnota:

84,00

Datum dosažení
plánované hodnoty:

30.11.2014

Komentář - popis stanovení cílové hodnoty:
Počet proškolených osob se skládá z těchto dílčích počtů:
1) 20 osob účastnících se v rámci KA 2 exkurze do Walesu
2) 2 x 30 účastníků seminářů v KA 4 a 4 další osoby na studijní stáži (64)
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15. Výběrová řízení

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 27.11.2012 14:06 Unikátní klíč: 2xuoIPØØØ3

Strana 39 z 51

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

16. Horizontální témata
Rovné příležitosti:
Seznámili jste se před přípravou Vašeho projektu s problematikou rovných příležitostí:
Ano
Komentář:
Ano, součástí přípravy bylo i studium publikace Rovnost žen a mužů v projektových přihláškách
Zajistíte, aby se informace o Vašem projektu dostaly ke všem relevantním cílovým skupinám:
Ano
Komentář:
Ano, v projektu se počítá s využitím těchto mediálních nástrojů
a) Internetové stránky žadatele a partnerů
b) Místní měsíčník Novohradská zpravodaj
c) Semináře pořádané v rámci projektu
d) Vydávání časopisu v rámci KA 8
Učiníte kroky k tomu, aby aktivity Vašeho projektu byly dostupné všem účastníkům a účastnicím projektu:
Ano
Komentář:
Ano, přístup k aktivitám projektu je dostupný bezplatně a není omezen žádnými bariérami. Jediným omezením je,
aby účastníci spadali do cílových skupin projektu
Budete informovat účastníky a účastnice o uplatňování rovných příležitostí ve Vašem
projektu:
Ano
Komentář:
Ano, tento úkol bude plnit vedoucí projektu
Jsou činnosti Vaší organizace v souladu s principy uplatňování rovných příležitostí:
Ano
Komentář:
Ano, Novohradská občanská společnost dbá na dodržování principů rovných příležitostí
Další aktivity, které jsou součástí Vašeho projektu a které výrazně přispějí k naplňování
principů rovných příležitostí:
Všechny aktivity projektu směřují k naplňování tohoto principu
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Udržitelný rozvoj:
Seznámili jste se před přípravou Vašeho projektu s významem a hlavními principy
udržitelného rozvoje:
Ano
Komentář:
Ano, součástí přípravy bylo i seznámení se dokumentem Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky
a dalšími podklady, které jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologické třídění odpadů:
Ano
Komentář:
Ano, partner projektu, tj. Město Nové Hrady je zapojeno do systému svozu tříděného odpadu. .
Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úspornou spotřebu materiálu:
Ano
Komentář:
Ano, v rámci projektu bude nakupován spotřební materiál, který bude efektivně a úsporně využíván a tento fakt
bude zahrnut do výchovného působení na děti.
Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úsporné využívání energetických
zdrojů a vody:
Ano
Komentář:
Ano, budeme.
Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologicky šetrné způsoby dopravy:
Ano
Komentář:
V případě aktivit, které budou vyžadovat dopravu do jiného města bude v případě existence vlakového spojení
upřednostňován tento způsob dopravy před dopravou autobusovou
Jsou činnosti Vaší organizace v souladu se zásadami ochrany životního prostředí:
Ano
Komentář:
Ano, NOS dbá na dodržování zásad ochrany životního prostředí
Další aktivity, které jsou součástí Vašeho projektu a které výrazně přispějí k naplňování
principů udržitelného rozvoje:
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17. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Tvorba publicity na webových stránkách

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:
Webové stránky žadatele budou aktivně využívány pro publicitu a pro informování cílové skupiny projektu o
aktuálních aktivitách projektu
Způsob zajištění publicity:

Tvorba tištěných materiálů

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:
Kromě seminářů bude výstupem i vydávání časopisu. Časopis vyjde za dobu trvání projektu 4x
Způsob zajištění publicity:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:
Všichni účastníci projektu budou vhodným způsobem informováni o tom, že projekt je spolufinancován z fondů
EU.
Způsob zajištění publicity:

Realizace seminářů a konferencí

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:
Součástí projektu je uspořádání seminářů, které by měly sloužit k propagaci projektu pro odbornou i laickou
veřejnost z mikroregionu
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18. Veřejná podpora/podpora de minimis (v Kč)
Údaje k posouzení projektu z hlediska veřejné podpory
Velikost žadatele a velikost partnerů (počet zaměstnanců, výše obratu, atd.):
Žadatelem je nezisková organizace, která má dnes 4 zaměstnance
Město Nové Hrady má 15 zaměstnanců a disponuje s ročním rozpočtem ve výši cca 60 mil. Kč. MAS Sdružení
Růže má v současnosti 3 zaměstnance a hospodaří s rozpočtem cca 2 000 000 mil. Kč
Popis služeb a dodávek (dále jen plnění) poskytovaných žadatelem a partnery:
Žadatel a MAS Sdružení Růže vyvíjejí svoji činnost v souladu se svými stanovami. V rámci hlavní činnosti jde o
veřejně prospěšné aktivity neziskového charakteru.
Město je uzemním samosprávným celkem poskytující veřejné služby svým občanům.
Existence relevantního trhu v ČR a EU týkajícího se poskytovaného plnění resp. plnění zaměnitelného,
účast subjektů z jiných členských států EU na relevantním trhu:
Existence relevantního trhu v CR a EU existuje. Všichni partneři poskytují své služby ve spádovém území, ve
kterém se nenachází žádný jiný poskytovatel této veřejné služby.
Místo, kde je plnění k dispozici klientům (název obce, regionu nebo Česká republika příp. i jiné členské
státy EU):
Mikroregion Sdružení Růže, Jihočeský kraj
Charakteristika klientů využívajících poskytované plnění, včetně uvedení, zda je plnění určeno i pro
klienty z jiných členských států EU resp. je pravděpodobné, že bude využíváno klienty z jiných členských
států EU:
Klienty jsou vymezené cílové skupiny mezi kterými převažují ženy a muži jako rodiče dětí předškolního a
mladšího školního věku. Využívání služeb klienty z jiných členských států EU není pravděpodobné.
Použitelnost podpory z OP LZZ pro plnění nabízené na relevantním trhu - je možné využití podpory pro
plnění nabízené na relevantním trhu vyloučit:
Podpora z OP LZZ je pro realizaci aktivit projektu zásadní
Jaký dopad bude mít podpora z OP LZZ na postavení žadatele a partnerů na relevantním trhu - změní se
druh či množství nabízeného plnění, rozšíří se oblast, ve které nabízí plnění, rozšíří se okruh klientů i na
klienty z jiných členských států EU:
Projektem dojde k rozšíření služeb. Tím se však nezmění oblast, ve které je nabízeno plnění a rozšíření klientů i
na klienty z jiných členských zemí EU je nepravděpodobný
Další případné informace:

Generování částek spadajících pod daný režim podpory bez nepřímých nákladů:
Kód
01

Typ režimu podpory
Není VP

Částka režimu podpory
3 114 350,00

Informace o žádané VP/podpoře de minimis:
Celý projekt nespadá pod veřejnou podporu
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Žadatel
Název subjektu:

Novohradská občanská společnost o.s.

Název zdroje:

Jihočeský kraj

Částka:
Datum poskytnutí
podpory:
Kurz:

50 000,00
14.06.2010
25,68

Název subjektu:

Novohradská občanská společnost o.s.

Název zdroje:

Statní zemědělský intervenční fond

Částka:

700 000,00

Datum poskytnutí
podpory:

17.05.2010

Kurz:

25,56

Partner
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19. Kategorizace pomoci
Hospodářská činnost:
Číslo:

Název:

18

Vzdělávání

Typ území:
Číslo:

Název:

05

Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

Prioritní téma:
Číslo

Název

81

Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik
a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit
pro provádění politik a programů.
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20. Další informace
Další informace:
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21. Přílohy projektu
Název přílohy:

Doklad o právní subjektivitě

Číslo přílohy:

001

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o finanční podporu

Počet listů:

4

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

P1-IČO,stanovy.pdf

Přílohu zadal:

NOVNOS@TISCALI.CZ

Popis:

Název přílohy:

Potvrzení záměru o spolupráci se zahraničním partnerem

Číslo přílohy:

002

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o finanční podporu

Počet listů:

2

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

P2-Potvrzení záměru o spolupráci se zahr..pdf

Přílohu zadal:

NOVNOS@TISCALI.CZ

Popis:

Název přílohy:

Vstupní analýza

Číslo přílohy:

003

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o finanční podporu

Počet listů:

11

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

P3-Analýza potřeb.pdf

Přílohu zadal:

NOVNOS@TISCALI.CZ

Popis:

Název přílohy:

Prohlášení zájmu cílových skupin
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Číslo přílohy:

004

Požadovaná příloha:
Počet listů:

4

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

P4-Prohlášení zájmu cílových skupin.pdf

Přílohu zadal:

NOVNOS@TISCALI.CZ

Popis:

Název přílohy:

Zpráva z jednání se zahraničním partnerem

Číslo přílohy:

005

Požadovaná příloha:
Počet listů:

2

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

P5 - Zpráva z cesty do Walesu.pdf

Přílohu zadal:

NOVNOS@TISCALI.CZ

Popis:

Název přílohy:

Životopisy členů realizačního týmu

Číslo přílohy:

006

Požadovaná příloha:
Počet listů:

10

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

P6-Životopisy.pdf

Přílohu zadal:

NOVNOS@TISCALI.CZ

Popis:

Název přílohy:

Informace o inovativní metodě

Číslo přílohy:

007

Požadovaná příloha:
Počet listů:

4

Počet výtisků:

1
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Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

P7-Informace o zahraničním partnerovi I.pdf

Přílohu zadal:

NOVNOS@TISCALI.CZ

Popis:

Název přílohy:

Výroční zpráva partnera PLANED

Číslo přílohy:

008

Požadovaná příloha:
Počet listů:

21

Počet výtisků:

1

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Příloha:

P8-Výroční zpráva partnera.pdf

Přílohu zadal:

NOVNOS@TISCALI.CZ

Popis:
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Kontrola žádosti
Formální kritéria
1.

Žádost byla dodána v tištěné podobě v obálce označené dle požadavků výzvy a v
počtu vyhotovení stanoveném v příslušné výzvě.

2.

Číslování stránek tištěné verze je kontinuální (nechybí stránky).

3.

Jsou dodány všechny požadované přílohy (povinné i specifické dle příslušné
výzvy).

4.

Pokud žadatel v žádosti označil, že jeho projekt je zařazen do schváleného IPRM,
doložil zařazení do IPRM rovzněž svým čestným prohlášením a potvrzením od
příslušné obce?

5.

Počet listů jednotlivých příloh odpovídá počtu uvedenému v Seznamu příloh.

6.

Žádost, seznam příloh a jednotlivé přílohy obsahují požadované podpisy
oprávněných osob.
Kritéria přijatelnosti

1.

Žádost byla finálně uložena v systému Benefit7 ve formuláři odpovídajícímu dané
výzvě a verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolních znaků - Hash)
shodné.

2.

Žadatel splňuje definici pro předkladatele projektu uvedenou v příslušné výzvě a
má sídlo na území České republiky (v případě právnické osoby) nebo je občanem
EU s trvalým pobytem a povolením k podnikání vydaným na území České
republiky (v případě fyzické osoby).

3.

Partner je právnická nebo fyzická osoba se sídlem v některém členském státě EU
a je oprávněným partnerem dle textu výzvy.

4.

Cílové skupiny jsou v souladu s textem výzvy a splňují podmínku územní
způsobilosti pro OP LZZ.

5.

Předpokládaná doba realizace projektu nepřesahuje maximální dobu stanovenou
ve výzvě s tím, že realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30.6.2015.

6.

Požadovaný objem finanční podpory je v rozmezí stanoveném ve výzvě.

7.

Plánované aktivity projektu jsou v souladu s textem výzvy.

8.

Vyčíslení nepřímých nákladů odpovídá podílu stanovenému v příslušné výzvě.

9.

Podpora z OP LZZ ve struktuře výdajů respektuje limity pro jednotlivé skupiny
výdajů stanovené jak obecnými pravidly OP LZZ tak i příslušnou výzvou.

Ano

NR

Ano

NR

10. Požadovaná veřejná podpora, příp. podpora de minimis respektuje podmínky a
limity stanovené jak obecnými pravidly OP LZZ tak i příslušnou výzvou.
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Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný(á):
1.

Uvádím všechny dosavadní čerpané nebo přiznané formy veřejné podpory malého rozsahu (podpora de
minimis) a jejich úhrnnou výši v období posledních tří let.

2.

Nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě
splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z
jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují.
(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání
daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo
placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.)

3.

Nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku; nejsem v úpadku, v hrozícím
úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno
nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č.
328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb.,
exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES)
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem.

4.

Nebyl jsem pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení,
legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy
Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES,
Euratom) č. 1605/2002; v případě, že žadatel je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují
všichni členové statutárního orgánu žadatele.

5.

Prohlašuji, že žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční
spoluúčasti žadatele).

6.

Souhlasím s uveřejněním základních údajů této žádosti v monitorovacím systému ms2007 a na
internetových stránkách www.esfcr.cz.

7.

Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele
(oprávněná osoba)
Místo a datum
Podpis žadatele (oprávněná osoba)
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