
Výzva MAS
z Operačního programu zaměstnanost (OPZ)

Seminář pro žadatele k výzvám MAS Rozvoj Krnovska,
Město Albrechtice , klubovna tělocvičny ZŠ

Dne 15. října 2019, od 14 hodin

- Zaměstnanost
- Podpora Sociálního podnikání



Program semináře

▪ Představení výzev

▪ Podporované aktivity, oprávnění žadatelé, cílové skupiny

▪ Indikátory

▪ Způsobilost výdajů

▪ Veřejné zakázky

▪ Příprava žádosti o podporu

▪ IS KP14+ a příprava projektové žádosti

▪ Proces hodnocení a výběru projektů

▪ Dotazy



OPZ I. – ZAMĚSTNANOST
A15/03_16_047/CLLD_16_01_117

▪ Finanční alokace na výzvu je 5 088 975,- Kč

▪ Míra podpory je stanovena dle typu příjemce, obecně tvoří podíl financí EU 
85%,  podíl financí ze státního rozpočtu 0 – 15%, vlastní zdroje 0 – 15%

▪ Minimální výše CZV na projekt jsou 400 000,- Kč

▪ Maximální výše CZV na projekt je 5 088 975,- Kč

▪ Forma financování je ex ante nebo ex post dle volby žadatele

▪ Maximální délka trvání projektu 36 měsíců

▪ Termín pro ukončení příjmu žádostí o dotaci je 30.11.2019 ve 12:00 hodin

▪ Území realizace – MAS Rozvoj Krnovska



Podporované aktivity:

1. PODPORA OPATŘENÍ V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI

1.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh 
práce

a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení 
zaměstnání a jeho udržení,

b) Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího 
uplatnění na trhu práce,

c) Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích 
trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je 
zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu 
povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

PODROBNÝ POPIS AKTIVIT JE PŘÍLOHOU Č. 2 VÝZVY MAS



1.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

a) Zprostředkování zaměstnání,

b) Podpora vytváření nových pracovních míst,

c) Podpora umístění na uvolněná pracovní místa,

d) Podpora zahájení podnikatelské činnosti,

e) Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce.

PODROBNÝ POPIS AKTIVIT JE PŘÍLOHOU Č. 2 VÝZVY MAS



1.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

a) Podpora flexibilních forem zaměstnání,

b) Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli,

c) Podpora zaměstnanců.

PODROBNÝ POPIS AKTIVIT JE PŘÍLOHOU Č. 2 VÝZVY MAS



1.4 Podpora prostupného zaměstnávání

a) Prostupné zaměstnávání

PODROBNÝ POPIS AKTIVIT JE PŘÍLOHOU Č. 2 VÝZVY MAS

Aktivizační

opatření

(pracovní

poradenství,

příprava k práci,

pracovní místa

na zkoušku

apod.)

Podporované

zaměstnávání

(dotovaná

pracovní místa,

tranzitní

pracovní místo

v sociálním

podniku apod.)

Podpora

udržitelnosti

pracovních

míst na volném

trhu práce

(pracovní

asistence,

mentoring

apod.)



▪ Volnočasové aktivity 

▪ PC/jazykové kurzy jako samostatný projekt 

▪ Osvětová činnost/kampaně jako samostatný projekt 

▪ Tvorba komplexních vzdělávacích programů včetně e-learningových kurzů 

▪ Všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude součástí komplexní 
poradenské práce s účastníkem projektu 

▪ Zahraniční stáže 

▪ Lesní školky (mimo zákon o dětských skupinách kvůli nesplnění hygienických 
předpisů) 

▪ Provoz mateřských a rodinných center 

▪ Vzdělávání členů realizačního týmu s výjimkami

PODROBNÝ POPIS NEPODPOROVANÝCH AKTIVIT JE  POPSÁN V PŘÍLOZE 
Č. 2 VÝZVY MAS

Nepodporované aktivity:



Cílové skupiny

▪ Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené,

▪ Osoby se zdravotním postižením,

▪ Imigranti a azylanti,

▪ Osoby v nebo po výkonu trestu,

▪ Uchazeči o zaměstnání,

▪ Zájemci o zaměstnání,

▪ Neaktivní osoby,

▪ Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce,

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

PODROBNÝ POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN JE PŘÍLOHOU Č. 3 VÝZVY MAS



Oprávnění žadatelé

▪ Místní akční skupina

▪ Obce

▪ Svazky obcí

▪ Organizace zřizované obcemi

▪ Nestátní neziskové organizace

▪ Obchodní korporace

▪ OSVČ

▪ Poradenské a vzdělávací instituce,

▪ Poskytovatelé sociálních služeb

▪ Školy a školská zařízení

PODROBNÝ POPIS OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ JE VE VÝZVĚ MAS,

KAPITOLA 4.2



Indikátory

V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe

jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného

v žádosti o podporu) k následujícím indikátorům:

KÓD NÁZEV INDIKÁTORU MĚRNÁ JEDNOTKA TYP INDIKÁTORU

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby výstup

6 25 00 Účastníci v procesu 
vzdělávání/odborné přípravy po 
ukončení své účasti

osoby Výsledek

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci
po ukončení své účasti 

osoby výsledek

5 01 30 Počet osob pracujících v rámci 
flexibilních forem práce

osoby výsledek



Indikátory

PODROBNÁ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE INDIKÁTORŮ  JSOU V OBECNÉ ČÁSTI
PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

KÓD NÁZEV INDIKÁTORU MĚRNÁ JEDNOTKA TYP INDIKÁTORU

5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří 
podporují flexibilní formy práce

podniky Výstup

6 28 00 Znevýhodnění účastníci, kteří po 
ukončení své účasti hledají 
zaměstnán, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ

osoby Výsledek



Způsobilost výdajů

▪ Věcná způsobilost 

Přímé náklady – přímá vazba na cílovou skupinu
Nepřímé náklady – nedokládají se ŘO

▪ Časová způsobilost

Náklady vzniklé v době realizace projektu, datum realizace projektu nesmí
předcházet datu vyhlášení výzvy MAS.

▪ Křížové financování

V rámci této výzvy není využití křížového financování možné.



Způsobilost výdajů

▪ Nepřímé náklady

Projekty podpořené MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25%. 

Pro projekty, u nichž podstatná část nákladů vznikne formou nákupu služeb 
od externích dodavatelů jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena:

PODROBNÁ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ  JSOU 
VE SPECIFICKÉ ŽÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Podíl nákupu služeb na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedenému procentu (25%)

Do 60 % včetně Nesníženo (25%)

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60%) základního podílu na 15 % 

90 % a výše Snížení na 1/5 (20%) základního podílu na 5 % 



OPZ III. – PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍHO 
PODNIKÁNÍ

A17/03_16_047/CLLD_16_01_117

▪ Finanční alokace na výzvu je 675 995,- Kč

▪ Míra podpory je stanovena - podíl financí EU 85%,  podíl vlastních zdrojů 
žadatele 15%

▪ Minimální výše CZV na projekt jsou 400 000,- Kč

▪ Maximální výše CZV na projekt je 675 995,- Kč

▪ Forma financování je ex ante nebo ex post dle volby žadatele

▪ Maximální délka trvání projektu 24 měsíců

▪ Termín pro ukončení příjmu žádostí o dotaci je 30.11.2019 ve 12:00 hodin

▪ Území realizace – MAS Rozvoj Krnovska



Podporované aktivity

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, 

tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami:

1. VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH 
AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

1.1 Integrační sociální podnik

1.2 Enviromentální sociální podnik

PODROBNÝ POPIS AKTIVIT JE PŘÍLOHOU Č. 2 VÝZVY MAS



Nepodporované aktivity
V této výzvě nebudou podporovány následující aktivity: 

▪ Volnočasové aktivity 

▪ PC/jazykové kurzy jako samostatný projekt 

▪ Osvětová činnost/kampaně jako samostatný projekt 

▪ Tvorba komplexních vzdělávacích programů včetně e-learningových kurzů 

▪ Všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude součástí komplexní 
poradenské práce s účastníkem projektu 

▪ Zahraniční stáže 

▪ Vzdělávání členů realizačního týmu s výjimkou vzdělávání realizačního týmu v 
případě zaměstnanců sociálního podniku, kteří jsou v přímé práci s cílovou 
skupinou, potřebnost vzdělávacích aktivit zdůvodní žadatel v projektové žádosti. 

PODROBNÝ POPIS NEPODPOROVANÝCH AKTIVIT 

JE V PŘÍLOZE Č. 2 VÝZVY MAS



Cílové skupiny
Integrační sociální podnik

▪ Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,

▪ Osoby se zdravotním postižením,

▪ Osoby v nebo po výkonu trestu,

▪ Osoby opouštějící institucionální zařízení,

▪ Osoby pečující o jiné závislé osoby,

▪ Osoby pečující o malé děti

▪ Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

PODROBNÝ POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN V PŘÍLOZE Č. 3 VÝZVY MAS



Cílové skupiny
Enviromentální sociální podnik

▪ Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,

▪ Osoby se zdravotním postižením,

▪ Osoby v nebo po výkonu trestu,

▪ Osoby opouštějící institucionální zařízení,

▪ Osoby pečující o jiné závislé osoby,

▪ Osoby pečující o malé děti

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

▪ Lidé mladší 30/20 let

▪ Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

PODROBNÝ POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN V PŘÍLOZE Č. 3 VÝZVY MAS



Oprávnění žadatelé

▪ Obchodní korporace,

▪ OSVČ

PODROBNÝ POPIS OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ JE VE VÝZVĚ MAS,

KAPITOLA 4.2



Indikátory

V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe

jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného

v žádosti o podporu) k následujícím indikátorům:

KÓD NÁZEV INDIKÁTORU MĚRNÁ JEDNOTKA TYP INDIKÁTORU

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby výstup

6 25 00 Účastníci v procesu vzdělávání/odborné 
přípravy po ukončení své účasti

osoby Výsledek

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení 
své účasti 

osoby výsledek

1 02 13 Počet sociálních podniků vzniklých díky 
podpoře 

organizace Výstup

1 02 12 Počet podpořených již existujících sociálních 
podniků 

organizace výstup

6 28 00 Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení 
své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ 

osoby výsledek



Způsobilost výdajů
▪ Věcná způsobilost 

Přímé náklady – přímá vazba na cílovou skupinu
Nepřímé náklady – nedokládají se ŘO

▪ Časová způsobilost

Náklady vzniklé v době realizace projektu, datum realizace projektu nesmí
předcházet datu vyhlášení výzvy MAS.

▪ Křížové financování

V rámci této výzvy není využití křížového financování možné

PODROBNÁ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ  JSOU 
VE SPECIFICKÉ ŽÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE



▪ Nepřímé náklady

Projekty podpořené MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25%. 

Pro projekty, u nichž podstatná část nákladů vznikne formou nákupu služeb 
od externích dodavatelů jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena:

PODROBNÁ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ  JSOU 
VE SPECIFICKÉ ŽÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Podíl nákupu služeb na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedenému procentu (25%)

Do 60 % včetně Nesníženo (25%)

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60%) základního podílu na 15 % 

90 % a výše Snížení na 1/5 (20%) základního podílu na 5 % 



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávání veřejných zakázek se řídí Obecnými pravidly čl. 20.

´Méně než 400/500 tis. Kč bez DPH Od 400/500 tis. Kč do 2mil./6mil. Kč 
bez DPH

Od 2 mil./6mil. Kč bez DPH

Neprovádí se výběrové řízení Výběr dodavatele je vázán na VŘ Výběr dodavatele je vázán na VŘ

• Rozhodnutí 
o dodavateli vychází z dříve 
získaných informací na trhu (resp. 
cenách) nebo průzkumu trhu

• Doložení účetního dokladu –
zřejmý předmět zakázky, 
množství plnění 
a cena

• Povinnost zveřejnit výzvu na 
esfcr.cz 

• Zápis o hodnocení nabídek
• Písemná smlouva 

s dodavatelem (alespoň ve formě 
písemné potvrzené objednávky
dodavatelem)

Dle zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách
• Povinnost zveřejnění 
• Zápis o posouzení a hodnocení 

nabídek
• Písemná smlouva 

s dodavatelem (nepostačuje 
objednávka)

ÚČELOVÉ DĚLENÍ PŘEDMĚTU VZ JE NEPŘÍPUSTNÉ !!!



PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT? 

2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?

3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ?

1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT? 

▪ Definování konkrétních problémů (identifikování potřeb cílové skupiny), 
které chceme a jsme schopni projektem změnit.

Doporučení:
▪ jedna z nejdůležitějších částí žádosti, neodbývejte ji,
▪ nemudrujte, nefilosofujte, nebásněte, buďte konkrétní a exaktní: čísla, data,
▪ soustřeďte se na ty potřeby, které korespondují s cíli a aktivitami projektu, a tuto vazbu prokažte,
▪ držte se cílové skupiny/cílových skupin,
▪ odvolejte se na analytické materiály, dejte je do přílohy,
▪ odvolejte se na strategické dokumenty, dejte je do přílohy.



PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT? 

▪ Součástí definice problému je vždy také specifikace cílové skupiny projektu, 
tj. osob, kterých se problém týká.

Doporučení:

▪ vymezení a charakteristika CS: vymezená věkem, pohlavím, etnicitou, územím, kulturou,
socioekonomickým postavením, jinak definovanou skupinovou příslušností, jako je např.
dlouhodobá nezaměstnanost,

▪ čím ostřeji vymezená, tím lépe (bezbřehost napovídá, že nevíte pořádně, co chcete, a tak chcete dělat
všechno pro všechny),

▪ projekt může mít více CS, pak ale u každé je třeba zvlášť popsat potřeby,
▪ charakteristika selektivní: znaky, trendy, problémy, jež chcete řešit v projektu vazba na potřeby CS,
▪ projekt musí prokazatelně korespondovat s potřebami CS, na kterou je zaměřen = ideálně

vyjmenujte potřeby CS a ke každé přiřaďte aktivitu projektu, kterou chcete danou potřebu naplnit,
▪ jmenujte jen ty potřeby CS, které projektem hodláte naplňovat (ostatní potřeby můžete také zmínit, 

ale s vysvětlením, proč je projekt neřeší, případně že je řešíte v projektu jiném).



PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT? 

▪ Cíl projektu musí být:
1) reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek,
2) měřitelný, aby bylo možné po ukončení projektu prokázat jeho naplnění pomocí  

kvantifikovaných údajů.
▪ Cíle projektu dělíme na:

1) Hlavní = “globální změna“, ke které projekt přispívá - formulován obecněji, 
2) Specifické = konkrétní změny, které projekt přinese (SMART).

Doporučení:

▪ při vytyčování cílů vycházejte z potřeb (problémů), které jste si předem definovali: splnění
vytyčeného cíle = naplnění definované potřeby = odstranění popsaného problému,

▪ dbejte na dosažitelnost cílů (již při vytyčování cílů musíte mít představu o aktivitách),
▪ dbejte na měřitelnost cílů (při formulaci cílů se ptejte, zda splnění takto formulovaného cíle lze nějak

prokázat/změřit).

.



PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?

▪ V rámci přípravy projektu je nutné definovat aktivity (strategii), kterými bude projekt 
realizován.

▪ Aktivity mají být prostředkem k dosažení cíle projektu, mezi cíli a klíčovými aktivitami musí být 
propojení. 

Doporučení:

▪ vedou k plnění cílů, jsou prostředkem, nástrojem, ne cílem samotným,
▪ udržujte vazbu potřeby – cíle – aktivity,
▪ v projektu nemají co dělat aktivity, u kterých neprokážete, že slouží k naplnění cílů,

ať už přímo nebo podpůrně,
▪ tvoří tělo projektu,
▪ to, co se bude vlastně s cílovou skupinou a pro cílovou skupinu dělat,
▪ konkrétní rozpis prací: kdo, kdy, co, jak, s kým, kde, jak často bude dělat,
▪ shluky podobných dílčích aktivit = klíčové aktivity (seřaďte v žádosti chronologicky nebo v nějaké

jasné logice),
▪ např. pracovní a bilanční diagnostika, pořádání příměstských táborů pro děti pracujících rodičů.

.



PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ?.

▪ Základním nástrojem jsou indikátory OPZ.
▪ U indikátorů se setkáváme s dělením na: 

1) Výstupy = indikátory se závazkem,
2) Výsledky = indikátory bez závazku, ale je nutné je sledovat.

Doporučení:

▪ každá aktivita musí mít nějaký konkrétní, měřitelný a dokladovatelný výstup,
▪ indikátory jsou ukazatele úspěchu, naplnění cíle, a to v předem stanovené míře,

např. 5 rekvalifikovaných osob – doloženo smlouvami s účastníky a prezenčními listinami.

▪ V rámci přípravy projektu je dále nutné promýšlet veškerá možná rizika.

Doporučení:

▪ pojmenujte rizika úspěšné realizace projektu,
▪ popište způsoby eliminace těchto rizik či záložní strategie v případě, že se rizika naplní,
▪ rozlište: rizika na straně cílové skupiny (např. demotivace, fluktuace, nepřipravenost),

rizika na straně realizátora (např. málo kreativní tým, nízká kvalifikace, neznalost terénu,
fluktuace),
vnější rizika (např. ekonomická krize, komunální volby).

.



LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Nástroj, který ve velmi koncentrované podobě obsahuje základní informace o projektu
a zároveň ověřuje logiku projektu (vazbu mezi činnostmi, výstupy a cíli projektu).

LOGICKÝ RÁMEC UMOŽŇUJE: 
▪ organizaci a systemizaci celkového myšlení o projektu, 

▪ upřesnění vztahů mezi cílem, účelem, výstupem a aktivitami projektu, 

▪ jasné stanovení výkonnostních ukazatelů a kritérií, 

▪ provádění kontroly dosažení cílů, účelu, realizaci výstupů a aktivit projektu, 

▪ udržovat rychlý a srozumitelný přehled o obsahu, rozsahu a zaměření projektu.

Doporučení:
▪ sestavuje se před samotným psaním projektu,
▪ sepsání žádosti je pak mnohem jednodušší a hlavně je žádost správně strukturovaná a 

přehledná.

.



Způsob podání žádosti IS KP14+

▪ Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských strukturálních a 
investičních fondů v ČR v programovém období 2014 – 2020 

▪ On-line aplikace 

- nevyžaduje instalaci do PC 

- vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem 

▪ Edukační videa 

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

▪ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+ 

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o
podporu-opz

Podrobný postup bude prezentován samostatně

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz


Proces hodnocení a výběru projektů

PODROBNÝ POPIS PROCESU JE PŘÍLOHOU Č. 1 VÝZVY MAS

Podrobný postup bude prezentován samostatně



DOTAZY


