Příloha č. 4 Metodiky vzdálené dílčí podpory 1.0

Vyjádření Agentury pro sociální začleňování
k Tematickému akčnímu plánu obce/svazku obcí 1 2
(VZOR)
verze 5.0
Žadatel o vyjádření stanoviska (obec/svazek obcí):
……………………………………………………………………………..
Tematický akční plán (TAP)3 schválen dne:
……………………………………………………………………………..

Kritérium

Komentář
průběh realizace navržených opatření, jejich
výsledky a dopad na změnu situace
obyvatel sociálně vyloučené lokality, na
možnosti a aktivity lokálních partnerů a na
sociální politiku obce/města
úroveň reálné angažovanosti a ochoty
jednotlivých partnerů
vzniklé dobré praxe, identifikované neúspěchy
způsob zohlednění dosavadního průběhu
realizace integračních nástrojů při volbě
zaměření a při zpracování TAP (řešení rizik,
rozvíjení dobrých praxí atd.)

-

Návaznost TAP na předchozí strategické
plány (jejich účinnost/úspěšnost)4

-

vyjádření k souladu TAP, jeho cílů a opatření se
Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, se
Strategií boje proti sociálnímu vyloučení 2016 –
2020 a Strategie romské integrace 2015 – 2020
návaznost TAP na další národní sektorové,
regionální i místní dokumenty týkajícího se
sociálního začleňování dle jeho zaměření (na
určitou tematickou oblast / např. zaměstnanost,

Soulad TAP se strategickými dokumenty
kraje a ČR v oblasti sociálního začleňování
a se souvisejícími dílčími politikami,
strategiemi a plány

-

1

V označených pasážích zvolte správnou variantu.
Agentura vypracuje toto vyjádření vždy, pokud pro realizaci některého z opatření navrhovaných v Tematickém
akčním plánu obce bude realizátor žádat o finanční prostředky alokované ve výzvě vyhlášené Řídicím orgánem
Operačního programu Zaměstnanost určené pro podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených
lokalitách.
3
Viz příloha č. 3 Metodiky Vzdálené dílčí podpory a podpory dílčí intervence 1.0.
4
Pokud je relevantní.
2

1

sociální služby, bydlení, bezpečnost a
kriminalita atd. nebo proces /průřez oblastmi/)
potvrzení projednání TAP s významnými
lokálními, event. a regionálními partnery
(krajský úřad, úřad práce atd.) – podle zaměření
TAP

-

reprezentativnost5 platformy pro tvorbu TAP:
rovné podmínky pro účast a uplatňování potřeb
všech relevantních místních aktérů – dle
zaměření TAP
odpovídající a dostatečné zapojení vybraných
aktérů do tvorby TAP
funkčnost pracovní skupiny TAP
dodržení postupu plánování od analytické přes
návrhovou až po implementační část
spolehlivost a reprezentativnost dat, role a
způsob zapojení cílové skupiny strategického
plánu (obyvatel sociálně vyloučených lokalit) při
sběru dat, formulování problémů, potřeb, cílů a
opatření TAP

-

Kvalita procesu strategického plánování

-

dodržení požadavků formuláře osnovy TAP:
v TAP je zpracována analytická část včetně
problémové
analýzy,
návrhová
část
strukturovaná na oblasti podpory, priority,
hlavní cíle, specifické cíle, opatření a kroky,
odpovědné subjekty/osoby, termíny, indikátory a
předpokládané zdroje (za celý TAP a z toho
ESIF 2014+/výzva pro podporu sociálního
začleňování v sociálně vyloučených lokalitách),
v plánu je popsána i implementační fáze (způsob
řízení realizace jednotlivých opatření a plnění
cílů, koordinace práce lokálních aktérů,
prevence rizik apod.)

-

Kvalita zpracování TAP

Respektování intervenční logiky
(dodržení principu
„problém-příčina-návrh řešení“)

5

V TAP jsou dodrženy vztahy a souvislosti od příčin
problémů a potřeb přes cíle a opatření, alokace a
zdroje až k výstupům a indikátorům:
- v analytické části jsou argumentované a
podložené konkrétní příčiny problémů a
související cíle
- návrhová část (opatření) řeší příčiny problémů
identifikovaných v analytické části a jednotlivá
opatření odpovídají identifikovaným příčinám
v analytické části
- každé opatření má formulovaný výstup a i

Pokud je relevantní.

2

indikátor
v plánu je formulovaná změna, k níž má plán
přispět
klíčové výsledky a dopady TAP jsou definovány
prostřednictvím indikátorů; výsledky a dopady
jsou stanoveny realisticky
je popsán způsob evaluace TAP

Dopady TAP

-

-

cíle, opatření a cílové skupiny TAP, u nichž se
předpokládá
financování
z prostředků
alokovaných ve výzvě k předkládání žádostí o
podporu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost určené pro podporu sociálního
začleňování v sociálně vyloučených lokalitách,
odpovídají
cílům,
podporovaným
aktivitám/opatřením a cílových slupinám
příslušných investičních priorit těchto programů
čerpání z operačních programů umožňujících
stanovení alokací ve výzvách
v TAP jsou popsány nástroje jeho koordinace
s ITI, IPRU a CLLD předcházející duplicitám
čerpání

-

Způsobilost TAP pro čerpání dotací z výzvy
k předkládání žádostí o podporu v rámci
Operačního
programu
Zaměstnanost
určené pro podporu sociálního začleňování
v sociálně vyloučených lokalitách

-

Shrne se výše popsané s doporučením TAP ke
schválení, s doporučením po vypořádání dílčích
připomínek nebo s odůvodněným nedoporučením.

Celkový komentář

Agentura pro sociální začleňování
DOPORUČUJE/NEDOPORUČUJE Tematický
akční plán obce/svazku obcí
……………………………………………………
k financování v rámci výzvy k předkládání
žádostí o podporu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost určené pro podporu sociálního
začleňování v sociálně vyloučených lokalitách.

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování, Oddělení regionálního centra východ/střed/západ
zpracoval/a:
Dne………………………

Příjmení, jméno: ………………………..
Funkce: …………………………………
Podpis: ………………………………….

Potvrzení stanoviska ředitelem Agentury pro sociální začleňování:
Dne………………………

Mgr. David Beňák, DiS.
Ředitel Odboru (Agentury) pro sociální začleňování
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Úřadu vlády ČR

4

