Programové rámce OP Zaměstnanost
MAS bude realizovat svůj programový rámec OP Zaměstnanost v rámci specifického cíle
2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech a bude obsahovat 5 opatření:
2.1. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
13.3. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a prostřednictvím dalších
programů a činností v oblasti sociálního začleňování
13.6. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
29.1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
30.1. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
1. Specifický cíl SCLLD: 2 Spolkové a zájmové aktivity
A. Opatření SCLLD: 2.1: Podpora komunitní sociální práce a komunitních center
jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
B. Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Podporované aktivity k rozvoji sociální práce přímo v komunitě a zlepší tak situaci
osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.
C. Popis cíle opatření
Činnost komunitního centra s přímou vazbou na sociální začleňování a prevenci
sociálního vyloučení osob. Tato služba přispěje k rozšíření a zefektivnění stávající
sociální sítě tím, že se sociální práce dostává do komunity a zároveň podporuje
komunitu jako takovou, včetně jejich samoregulačních schopností směrem k prevenci
sociálního vyloučení. Úpadek komunitního života je celospolečenský problém daný
současným životním stylem. Náš region v tomto není výjimkou. Jako jedna z příčin
byl v obcích identifikován i nedostatek prostor pro společné setkávání (viz SWOT
analýza v analytické části). Samotné prostory však samy o sobě nestačí, je nutná
aktivní práce s komunitou tak, aby nastavila cestu k přirozenému obnovení její funkce.
Opatření bude naplněno vytvořením minimálně dvou monofunkčních komunitních
center, kde budou pracovníci vykonávající sociální práci či službu. Cílem opatření je
tedy posílit fungování komunity zevnitř cílenou sociální prací a nabídkou sociální
služby.
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D. Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní
operační programy
Opatření je provázané se specifickým cílem IROP 4.1, které je v rámci SCLLD
popsáno ve stejném opatření 2.1. Provázanost je zajištěna tím, že realizací tohoto
opatření dojde k výstavbě komunitního centra, kde bude moci být sociální práce
provozována.
E. Priorizace navrhovaných opatření
a. opatření financována z alokované částky

b.

Celkové způsobilé výdaje:

2 400 tis. Kč

Příspěvek z EU:

2040 tis. Kč

Národní veřejné zdroje:

310 tis. Kč

Vlastní zdroje příjemců:

50 tis. Kč

opatření financována z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník
opatření
MAS v zásobníku projektů eviduje pro dané opatření:
Celkem projektů:

1

Celková výše nákladů: 1 200 000 Kč
F. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
První výzva MAS:

listopad 2017 (po vybudování komunitního centra z prostředků
IROP)

Následné výzvy:

první výzva předpokládá využití všech alokovaných prostředků,
další výzvy budou v případě, že alokace nebude naplněna nebo
bude navýšena

Realizace projektů do:

30. 6. 2021

Detailní členění financí v jednotlivých letech viz finanční plán.
G. Popis možných zaměření projektů


Nabídka sociálního poradenství a podpory v rámci komunitních center

H. Podporované cílové skupiny


Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené



Komunita celkově

I. Typy příjemců podpory


Nestátní neziskové organizace



Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích



Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
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Dobrovolné svazky obcí



Školy a školská zařízení



Obchodní korporace



OSVČ

J. Absorpční kapacita MAS
V současné době jsou dvě obce (město), které aspirují na vytvoření komunitních
center a zároveň jejich velikost je taková, že vytvoření komunitního centra má smysl.
Jedna obec má také zájem, ale její záměr zatím nenabyl konkrétní podoby.
K. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ


Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní – předpokládá se, že
opatření pomůže vyloučeným a vyloučením ohrožených odstranit svoje
hendikepy tak, aby je nediskriminovaly a postavily na roveň standardní
společnosti



Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální vliv na dané téma



Udržitelný rozvoj – pozitivní. V jednom případě ze dvou zamýšlených projektů
se uvažuje o environmentálním zaměření komunitního centra, což přispívá
k udržitelnému rozvoji.

L. Principy pro určení preferenčních kritérií
Stanovení konkrétních preferenčních kritérií budou akceptovat kritéria nastavené řídícím
orgánem. Principem stanovení kritérií v rámci SCLLD bude prokázání potřebnosti
vybudování komunitního centra v dané lokalitě.

2. Specifický cíl SCLLD: 13. Podpora vyloučených a vyloučením ohrožených
Opatření SCLLD: 13.1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených

či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných
sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dalších programů a
činností v oblasti sociálního začleňování
A. Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Podporované aktivity přispějí k lepší dostupnosti a kvalitě sociálních služeb a zlepší
situaci osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově
z hlediska začlenění do společnosti.
B. Popis cíle opatření
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Podpora soc. služeb tak aby cílové skupiny měli lepší vyhlídky na návrat do
společnosti a trvalé sociální začlenění. Toho chceme docílit tak, že budeme
podporovat opatření vedoucí k uplatnění cílových skupin na trhu práce (např.
rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, vzdělávání, vytváření pracovních míst, podpora
při hledání zaměstnání), k celkovému osamostatnění v různých aspektech života
(bydlení, finanční samostatnost, atd.), případně opatřeních vedoucích ke zlepšení
situace pečujících osob. Další skupinou opatření jsou ta, která mají preventivní
charakter a mají zabránit rozvoji patologických jevů u cílových skupin (např.
nízkoprahová zařízení pro mládež).
C. Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní
operační programy
Opatření je provázané se specifickým cílem IROP 4.1 popsaným v opatření SCLLD
13.1, dále se váže k opatření 13.2 SCLLD zlepšením podmínek pro pracovní začlenění
(i když toto je řešeno i v rámci tohoto opatření jako další činnosti v oblasti sociálního
začleňování, ale jako aktivita druhotná).
D. Priorizace navrhovaných opatření
a. opatření financována z alokované částky
Celkové způsobilé výdaje:

4 060 tis. Kč

Příspěvek z EU:

3451 tis. Kč

Národní veřejné zdroje:

499,32 tis. Kč

Vlastní zdroje příjemců:

109,68 tis. Kč

b. opatření financována z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník
opatření
MAS v zásobníku projektů eviduje pro dané opatření:
Celkem projektů:

2

Celková výše nákladů: 1 000 000 Kč
E. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
První výzva MAS:

leden 2017

Následné výzvy:

první výzva předpokládá využití všech alokovaných
prostředků, další výzvy budou v případě, že alokace
nebude naplněna nebo bude navýšena

Realizace projektů do:

30. 6. 2021

Detailní členění financí v jednotlivých letech viz finanční plán.
F. Popis možných zaměření projektů
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 Odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a rodinné poradny,
poradny pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího
násilí, poradenství ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních
hospicového typu, poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke
konfliktu se společností atd.); v rámci odborného sociálního poradenství budou
podporovány i mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální poradenství.
 Sociálně terapeutické dílny (pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce; cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie).
 Služby následné péče (poskytované osobám s chronickým duševním
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly
lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí
podrobují, nebo osobám, které abstinují); u této služby sociální prevence bude
podporována pouze ambulantní forma jejího poskytování.
 Podpora samostatného bydlení (poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,
včetně duševního onemocnění).
 Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
 Odlehčovací služby pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení; u této služby sociální péče bude podporována i pobytová
forma jejího poskytování.
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytované rodinám s dětmi, u
nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další
rizika ohrožení vývoje dítěte).
 Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k
nalezení zaměstnání a jeho udržení.
 Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
(jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills, podpora
čtenářské a numerické gramotnosti apod.).
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 Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace
poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a
kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání (kariérové poradenství), pro
zprostředkování vhodného zaměstnání


Profilace a targeting



Řízené poradenství ke změně kvalifikace



Podpora JOB klubů



Podporována bude ambulantní i terénní forma pracovního a kariérového
poradenství

 Dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství,
poradenství o oblasti bydlení apod.


Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pro děti a mládež ve věku od 15 do 26
let ohrožené společensky nežádoucími jevy; cílem služby je zlepšit kvalitu jejich
života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících
se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace); bude
podporována cílová skupina ve věku od 15 do 26 let s cílem podpory sociálního
začleňování a zvyšování kompetencí umožňujících lépe se začlenit a uplatnit na
trhu práce

G. Podporované cílové skupiny
Předpokládá se široká škála osob, která by tyto služby mohli využívat. Tato strategie
proto nevylučuje žádné potencionální příjemce služby, byť jsou v daném regionu
zastoupeny minimálně.
 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Například:
 Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
 Osoby s kombinovanými diagnózami
 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 Imigranti a azylanti
 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 Oběti trestné činnosti
 Osoby pečující o malé děti
 Osoby pečující o jiné závislé osoby
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 Rodiče samoživitelé
 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 Osoby ohrožené předlužeností
 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 Osoby v nebo po výkonu trestu
 Osoby opouštějící institucionální zařízení
 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky)
 Zaměstnanci
 Uchazeči o zaměstnání
 Zájemci o zaměstnání
 Neaktivní osoby
H. Typy příjemců podpory
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích
 MAS
 Vzdělávací a poradenské instituce
 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost,
evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, sociální družstvo,
evropská družstevní společnost)
 Školy a školská zařízení
 OSVČ
I. Absorpční kapacita MAS
Na území MAS jsou dva spolky pečující o mentálně a duševně postižené klienty.
Existuje i zájem ze strany obcí, města, případně některých neziskových organizací (2)
na nové typy služeb podporující rodiče s dětmi, samoživitele.
J. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ


Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní. Dané opatření je
zaměřeno na lidi pečující o své postižené blízké nebo na děti, tak aby jim v této
péči bylo odlehčeno a lidem to umožnilo být v rovnocenném postavení se
standardní společností, která tento úkol neřeší.
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Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální vliv na dané téma



Udržitelný rozvoj – neurální vliv na dané téma.

K. Principy pro určení preferenčních kritérií
Stanovení konkrétních preferenčních kritérií budou akceptovat kritéria nastavené řídícím
orgánem. Principem stanovení kritérií v rámci SCLLD bude prokázání potřebnosti zavedení
aktivit v dané lokalitě.
3. Specifický cíl SCLLD: 29. Zlepšování rovnosti příležitostí na trhu práce
Opatření SCLLD: 29.1 Zvyšování kapacit předškolního zařízení
A. Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Podporované aktivity přispějí k podpoře prorodinných opatření na místní úrovni.
B. Popis cíle opatření
Cílem opatření je maximálně podpořit možnost umístit děti předškolního věku do
předškolních zařízení různého typu, zajistit rodičům kvalitní a odbornou péči o jejich
děti tak, aby tito mohli vstoupit na pracovní trh. Toto opatření chceme primárně řešit
podporou a rozšířením dětských skupin v regionu. V analytické části byly definovány
ženy jako ty, které patří k ohroženějším skupinám na trhu práce (kapitola 2.1.4.).
Tento fenomén souvisí s jejich mateřstvím a povinnostmi z něho vycházejícími. Ženy
jsou tím rodičem, který ve většině případů pečuje v rodině o děti v nižším věku. Toto
zjištění pak ukazuje na to, jak péče o děti hendikepuje jejich vykonavatele na trhu
práce. Zajištěním péče o děti se alespoň částečně tento hendikep pro pečovatele
vyrovnává.
C. Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní
operační programy
Opatření je provázané se specifickým cílem IROP 4.1 popsané v opatření SCLLD 29.1
a určené k vybudování prostor pro předškolní zařízení typu dětské skupiny.
D. Priorizace navrhovaných opatření
a. opatření financována z alokované částky
Celkové způsobilé výdaje:

3 573 tis. Kč

Příspěvek z EU:

3 037,05 tis. Kč

Národní veřejné zdroje:

465,95 tis. Kč

Vlastní zdroje příjemců:

70 tis. Kč

b. opatření financována z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník
opatření
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MAS v zásobníku projektů eviduje pro dané opatření:
Celkem projektů: 1
Celková výše nákladů: 1 200 000
E. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
První výzva MAS:

leden 2017

Následné výzvy: první výzva předpokládá využití všech alokovaných prostředků,
další výzvy budou v případě, že alokace nebude naplněna nebo bude navýše
Realizace projektů do:

30. 6. 2021

Detailní členění financí v jednotlivých letech viz finanční plán.
F. Popis možných zaměření projektů
Podpora péče o děti v předškolním věku. Dětské skupiny, MŠ.
G. Podporované cílové skupiny


Osoby pečující o malé děti



Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

H. Typy příjemců podpory


Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách



Nestátní neziskové organizace



Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích



Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti



Vzdělávací a poradenské instituce



Školy a školská zařízení



Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost,
evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo,
evropská družstevní společnost)



OSVČ

I. Absorpční kapacita MAS
V rámci MAS jsou dvě neziskové organizace, které plánují založení dětské skupiny.
J. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ


Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní - předpokládá se, že
opatření pomůže cílovým skupinám odstranit svoje znevýhodnění tak, aby je
nediskriminovaly a postavily na roveň standardní společnosti



Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální
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Udržitelný rozvoj – neutrální

K. Principy pro určení preferenčních kritérií
Stanovení konkrétních preferenčních kritérií budou akceptovat kritéria nastavené
řídícím orgánem. Principem stanovení kritérií v rámci SCLLD bude prokázání
potřebnosti zavedení aktivit v dané lokalitě.

5. Specifický cíl SCLLD: 30. Podpora sociálního podnikání
Opatření SCLLD: 30.1 Zřizování sociálních podniků
A. Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Podporované aktivity přispějí k lepší dostupnosti a kvalitě sociálních služeb a zlepší
situaci osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.
B. Popis cíle opatření
Cílem opatření je zřizování pracovních míst v rámci sociálních podniků tak, aby je
mohli obsazovat i lidé ohroženi sociálním vyloučením, nebo jakýmkoli způsobem
hendikepovaných na trhu práce. Vzrůstající trend nezaměstnanosti u osob se
zdravotním postižením (jako příklad skupiny ohrožené vyloučením) byl identifikován
v kapitole 2.1.4. a poukazuje na nutnost tuto problematiku řešit. Účelnost zavádění
sociálních podniků dokazují již fungující příklady (viz kapitola 2. 1. 12 – Dílna na
úpravu odpadů Maleč) a podporují tak argumenty pro jeho rozšiřování.
C. Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní
operační programy
Opatření nejsou provázané se specifickým cílem IROP 4.1 popsaným v opatření
SCLLD 30.1. V rámci SCLLD jsou provázány i s opatřeními 13.2 (viz výše).
D. Priorizace navrhovaných opatření
a. opatření financována z alokované částky
Celkové způsobilé výdaje:

1 960 tis. Kč

Příspěvek z EU:

1 666 tis. Kč

Národní veřejné zdroje:

134 tis. Kč

Vlastní zdroje příjemců:

160 tis. Kč

b. opatření financována z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník
opatření
MAS v zásobníku projektů eviduje pro dané opatření:
Celkem projektů: 1
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Celková výše nákladů: 2 000 000 Kč
E. Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
První výzva MAS:

leden 2017

Následné výzvy:

první výzva předpokládá využití všech alokovaných
prostředků, další výzvy budou v případě, že alokace
nebude naplněna nebo bude navýšena

Realizace projektů do:

30. 6. 2020

Detailní členění financí v jednotlivých letech viz finanční plán.
F. Popis možných zaměření projektů
Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního
podnikání:


Veřejně prospěšný cíl: zaměstnávání a sociálního začleňování osob
znevýhodněných na trhu práce



Sociální prospěch:
o zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, min.
podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %
o účast zaměstnanců a členů na směřování podniku
o důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců



Ekonomický prospěch:
o případný zisk v min. výši 51 % používán přednostně pro rozvoj sociálního
podniku a/nebo pro naplnění jeho veřejně prospěšných cílů
o nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích
zakladatelích nebo zřizovatelích
o alespoň 50 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech



Environmentální prospěch:
o



zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby

Místní prospěch:
o

přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky využívání přednostně místních zdrojů

o

spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

G. Podporované cílové skupiny
Podporované cílové skupiny jsou totožné s cílovými skupinami definovanými pro
integrační sociální a environmentální sociální podnik tj:
Integrační sociální podniky
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Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané



Osoby se zdravotním postižením



Osoby v nebo po výkonu trestu



Osoby opouštějící institucionální zařízení



Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o
zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR

Environmentální sociální podniky


Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců



Osoby se zdravotním postižením



Osoby v nebo po výkonu trestu



Osoby opouštějící institucionální zařízení



Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o
zaměstnání evidovanými na úřadu práce čr



Neaktivní osoby



Osoby, pečující o malé děti



Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let



Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní
přípravě



Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené



Osoby pečující o jiné závislé osoby

H. Typy příjemců podpory


Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách



Nestátní neziskové organizace



Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost,
evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo,
evropská družstevní společnost)



OSVČ

I. Absorpční kapacita MAS
V průběhu zpracování strategie projevilo zájem o vytvoření sociálního podniku
několik OSVČ (2) a obchodních korporací (2).
J. Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
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Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní- předpokládá se, že
opatření pomůže cílovým skupinám odstranit svoje znevýhodnění tak, aby je
nediskriminovaly a postavily na roveň standardní společnosti



Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální



Udržitelný rozvoj – neutrální

K. Principy pro určení preferenčních kritérií
Stanovení konkrétních preferenčních kritérií budou akceptovat kritéria nastavené
řídícím orgánem. Principem stanovení kritérií v rámci SCLLD bude prokázání
potřebnosti zavedení aktivit v dané lokalitě.
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