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Operační program zaměstnanost

• Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

• 23. 1. 2017
Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim



Výzva Programy pro práci se skupinou sociálně 
ohrožených osob mimo rámec zákona o 
sociálních službách

• Vyhlašovatel výzvy: MAS Blaník, z. s. 

• Číslo výzvy MAS: 311/03_16_047/CLLD_15_01_037

• Vyhlášení výzvy: 20.12. 2017

• Ukončení příjmu projektových žádostí: 12.03.2018

• Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 
měsíců

• Minimální výše podpory na projekt: 400 000 Kč

• Maximální výše podpory na projekt: 3 953 430 Kč



• Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným 
charakterem, které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v 
území MAS

• Činnosti /programy probíhající v přirozeném sociálním prostředí osob 
z cílových skupin (terénní i ambulantní forma)

• Musí být zajištěno, že se skutečně jedná o programy a činnosti nad 
rámec základních činností sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách- nelze podporovat programy, které mají 
charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba 
registrovány!



Podporované aktivity
• podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí

• podpora aktivit pro osoby s chronickým duševním onemocněním

• aktivizační, asistenční a motivační programy vedoucí k sociálnímu začlenění nebo 
prevenci vyloučení

• Programy pro osoby opouštějící/v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody

• programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

• aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability, boj s diskriminací

• aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení 
pracovně právních vztahů 

• podpora neformální a sdílené péče, včetně rozvoje domácí paliativní péče

• doplňkově budou realizovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků 
organizací (sociální a další pracovníci), POZOR: Vzdělávání nemůže být celou 
náplní projektu!



Cílové skupiny
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

• Osoby se zdravotním postižením, osoby s kombi. diagnózami

• Imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo 
nejistém ubytování

• Osoby pečující o malé děti či jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé

• Oběti trestné činnosti, osoby ohrož. domácím násilím či předlužeností

• Osoby v/ po výkonu trestu, uchazeči/ zájemci o zaměstnání

• Neaktivní osoby, uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve 
věku 50 a více let atd.



Žadatelé

• Nestátní neziskové organizace

Rozpad zdrojů financování:

Evropský podíl  85%

Státní rozpočet 15%

Příjemce 0%



Partneři
• Partner s finančním příspěvkem

• Partner bez finančního příspěvku –podílí se na realizaci věcných aktivit 
projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován 
žádný finanční příspěvek za účast při realizaci projektu

• Smlouva o partnerství- výčet povinností partnera s fin. příspěvkem, může 
být dána: právním aktem či uzavřená smlouva mezi příjemcem a partnerem

-postavení jednotlivých partnerů, jejich úlohy a odpovědnosti, způsob jejich 
zapojení do rozhodování o projektu, vzájemná práva a povinnosti při realizaci 
projektu, včetně odpovědnosti za porušení této smlouvy...



Celkové náklady projektu = způsobilé + 
nezpůsobilé náklady

1) ZPŮSOBILÉ: 2) NEZPŮSOBILÉ

• Osobní náklady - Náklady na napsání projektu 

• Cestovné

• Nákup zařízení a vybavení spotřebního materiálu

• Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov

• Odpisy

• Drobné stavební úpravy

• Nákup služeb

• Daň z přidané hodnoty

• Finanční výdaje, správní a jiné poplatky

• Věcné příspěvky



Časová způsobilost nákladů

• Náklady se musí týkat doby realizace projektu.

• Nejdříve však od data vyhlášení výzvy.

• Datum vzniku nákladů (které je uvedeno na příslušném účetním 
dokladu) musí spadat do období realizace projektu.

• Datum vzniku nepřímých nákladů je navázáno na datum vzniku 
přímých nákladů.



Věcná způsobilost nákladů
Nepřímé náklady

• Max. 25% přímých způsobilých nákladů projektu.

• Nedokládají se.

• administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika 
komunikační a informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy 
pro provoz projektu

• cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realiz. týmu

• spotřební materiál, zařízení a vybavení (papír…)

• prostory pro realizaci projektu (nájemné, vodné, stočné, energie…)

• ostatní provozní výdaje (internet, poštovné, telefon…)

• pojištění odpovědnosti za škodu

Daný pracovní nepracuje přímo s cílovou skupinou projektu!



Indikátory se závazkem

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

67001 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup

67010 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek

Stanovena cílová hodnota – součástí právního aktu – za nesplnění sankce



PROJEKTOVÁ ŽÁDOST  V ISKP14+

https://mseu.mssf.cz/ 



Podání projektové žádosti v OPZ
• Zřízení elektronického podpisu a datové schránky (nutné mít 

kvalifikovaný certifikovaný elektronický podpis + aktivní datovou 
schránku)

• Registrace do systému IS KP14+

• Vyplnění žádosti o podporou

• Finalizace žádosti o podporu

• Podepsání a odeslání žádosti o podporu



Podání projektové žádosti v OPZ
• PORTÁL IS KP14+

• Referenční X produkční prostředí (zadávají se pouze ostrá data)
• https://mseu.mssf.cz/
• Technická podpora v rámci OPZ: iskp@mpsv.cz

• EDUKAČNÍ VIDEO
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-
videa

• PŘÍRUČKY OPZ
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictví aplikace IS KP14+, nevyžaduje instalaci do 
PC. Postupovat dle Pokynů k vyplnění žádosti o podporu. 
Prostřednictvím IS KP14+ se předkládají také Zprávy o realizaci projektu – do 30 dnů po ukončení každého 
monitorovacího období (zpravidla 6 měsíců).

https://mseu.mssf.cz/
mailto:iskp@mpsv.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

