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1. Cílové skupiny a jejich problémy a potřeby v oblasti aktivního 
začleňování, na jejichž řešení se chce MAS v rámci realizace 
akčního plánu zaměřit 

Max. 4 strany A4 

Označení CS1 včetně její velikosti ve vazbě na stanovené hodnoty indikátorů: 

▪ popis konkrétních problémů a zjištěných potřeb CS v oblasti aktivního začleňování 
(podloženo místní analýzou provedenou MAS, nikoli analýzou provedenou externí 
dodavatelskou firmou bez přímého zapojení MAS); 
 

▪ popis existujících bariér, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje 
potřeby (tj. proč to dosud nešlo, např. chybějící služby, pasivita subjektů, neochota CS 
k řešení vlastních problémů, např. rodiny osamělých seniorů nefungují pospolu, 
sousedské vztahy nejsou dobré, obec se dosud nepokusila o řešení); 
 

▪ popis dosavadních způsobů řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivita (tj. 
jak se k daným problémům staví místní samosprávy, neziskové organizace, 
podnikatelské subjekty, zaměstnavatelé a další klíčoví lídři a aktéři v území, tzn. 
shrnout dosavadní postoje a způsoby řešení identifikovaných problémů CS); 
 

▪ identifikace rizik, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat 
vhodná řešení daných problémů CS (tj. k danému problému uvést, co se stane, když 
nebude realizováno vybrané řešení); 
 

▪ zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb 
CS (tj. stručně popsat potenciál v území, např. fungující místní samosprávy, neziskové 
organizace, podnikatelské subjekty, aktivity a iniciativy místních obyvatel, potenciál 
k rozšiřování služeb a navazování partnerství a spolupráce subjektů za účelem řešení 
problémů CS); 
 

▪ formulace konkrétních opatření akčního plánu, které reagují na řešení jednotlivých 
problémů CS v oblasti aktivního začleňování; 
 

▪ popis cílového stavu, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
intervencí u jednotlivých problémů CS (tj. změna, které má být dosaženo, přínos pro 
CS). 

 

2. Aktivity realizované v rámci akčního plánu v přímé vazbě 
na zjištěné potřeby CS 

Max. 1 strana A4 pro popis jedné aktivity 

Jednotlivé aktivity budou popsány v následující struktuře, a to do výše min. 50 % a max.    70 
% alokace na akční plán. 

▪ stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu a jejich vazba 
na výzvu ŘO OPZ+, včetně popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich 
návaznosti na jiné operační programy; 
 

 
1 Pro každou cílovou skupinu (CS) popsat jednotlivé body. 
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▪ vymezení časového rámce realizace jednotlivých aktivit; 
 

▪ vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka CZV2 na realizaci 
jednotlivých aktivit); 
 

▪ popis způsobu realizace a zajištění jednotlivých aktivit s rozlišením těchto situací: 
o MAS projektové aktivity realizuje sama (pracovníky MAS v rámci realizačního 

týmu), 
o MAS projektové aktivity realizuje výběrem dodavatele pomocí veřejné zakázky, 
o MAS do realizace projektové aktivity zapojuje partnera s finanční účastí; 

 

 

 

 

 
2 CZV – celkové způsobilé výdaje. 


