
Aktuální výzvy MAS Mohelnicko z prostředků Operačního programu Zaměstnanost 

Místní akční skupina Mohelnicko v pátek 8. 2. 2019 vyhlásila výzvu z Operačního programu 

Zaměstnanost na podporu Prorodinných opatření. Výzva se uzavře 22. 3. 2019 ve 12 hodin.  Jedná se 

již o třetí výzvu tohoto typu za toto programové období. 

Podpora ve výši 1 660 000 Kč bude rozdělena na projekty podporující zajištění služeb péče o děti v 

době školních prázdnin. Minimální celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 400 000 Kč, 

maximální 550 000 Kč, výše dotace se pohybuje od 85 – 100 % dle typu žadatele. 

Cílem výzvy je zvýšení uplatnitelnosti cílových skupin -  rodičů (pečujících osob) s malými dětmi na trhu 

práce. Důvodem zacílení výzvy je nedostatečná podpora a nestabilní situace rodičů s malými dětmi na 

trhu práce. MAS Mohelnicko reaguje na tento společenský fenomén formou vyhlášení výzvy cílenou 

na podporu cílové skupiny formou realizaci příměstských táborů. Záměry žádoucích projektů je mj. 

kompenzace nesouladu počtu dní dovolené rodičů a délky letních prázdnin. 

Oprávněnými žadateli jsou organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové 

organizace, obchodní korporace a osvč. 

Druhou výzvou, která bude vyhlášena 28. 2. 2019 bude výzva na podporu Zaměstnanosti. Celková 

alokace je 2 000 000 Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů byla stanovena na 400 000 Kč, 

maximální na 2 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace 

zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 

obchodní korporace, OSVČ, místní akční skupina. Předpokládaná délka podpory bude max. 3 roky. Výše 

dotace je 100 %. 

MAS Mohelnicko v rámci výzvy podá žádost o podporu, jejíž cílem je zřízení a podpora pracovní 

pozice obecního koordinátora (facilitátora). Náplní pracovní pozice koordinátora zahrnuje především 

zapojení lidí do života obce, spolupráci spolků, komunitní školu, koordinátor bude navrhovat a řídit 

projekty a bude zdrojem nových nápadů. Tato pozice poslouží zejména pomoc starostovi a 

zastupitelstvu, pomůže škole k rozvoji, bude sloužit občanům ve věci nápomoci řešení obecních 

problémů. 

Pro bližší informace nebo dotazy nás neváhejte kontaktovat na e-mailu masmohelnicko@email.cz. 
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