
Výzva MAS
z Operačního programu zaměstnanost 

OPZ II. - Prorodinná opatření
Seminář pro žadatele k výzvě MAS Rozvoj Krnovska,

Kancelář OÚ Dívčí Hrad
Dne 6.8.2019, od 8:00 hodin

https://www.maskrnovsko.cz/vyzvy/2019-
vyzva-opz-ii-prorodinna-opatreni/

Nadřazená výzva vyhlášená ŘO:  03_16_047



Program semináře

▪ Představení výzvy

▪ Podporované aktivity

▪ Cílové skupiny

▪ Oprávnění žadatelé

▪ Indikátory

▪ Způsobilost výdajů

▪ Proces hodnocení a výběru projektů

▪ Publicita, veřejné zakázky

▪ Důležité informace

▪ Dotazy



OPZ II. – Prorodinná opatření
A18/03_16_047/CLLD_16_01_117

▪ Finanční alokace na výzvu je 853 400,- 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 853 400,- 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 31.8.2019

▪ Území realizace – MAS Rozvoj Krnovska

▪ Žádost o dotaci se podává přes IS KP14+



Podporované aktivity

▪ Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní 
úrovni

1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

3. Příměstské tábory

4. Společná doprava dětí do/z školy, dětské skupiny a/nebo příměstského 
tábora

5. Dětské skupiny

6. Vzdělávání pečujících osob

PODROBNÝ POPIS AKTIVIT JE PŘÍLOHOU Č. 2 VÝZVY MAS



Příklady podporovaných aktivit

1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti mimo školní 
vyučování (ranní či odpolední pobyt)

▪ doplnění kapacit stávajících zařízení (školní družiny, kluby) a přizpůsobení doby 
provozu potřebám rodičů (doporučeno spolupracovat se školou)

▪ nejedná se o podporu mimoškolních aktivit (mimo režim zákona o zájmovém 
vzdělávání)

▪ podmínky realizace:

- Určeno žákům 1. stupně, případně přípravným třídám

- minimální počet dětí je 5 (na jednu pečující osobu max. 15)

- možné realizovat ve stejných prostorách jako školní družina, ale i v jiné

- na doprovod dětí z/do zařízení a dozor ve venkovních prostorách je možné   

zahrnout náklady na 2. pečující osobu

- s rodiči musí provozovatel uzavřít smlouvu o poskytování služby alespoň na každý 

školní rok

- příjemce musí vést denní evidenci přítomných dětí



Příklady podporovaných aktivit

2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

• Lze realizovat jen v návaznosti na jinou aktivitu ( č.1 nebo 5), nelze jako 
samostatný projekt

• Podmínky realizace:

- Pro předškolní  a školní dětí na 1. stupni, příjemce musí uzavřít písemnou 
smlouvu s rodiči

- Doprovod jako služba anebo může být doprovázející osoba na DPČ/DPP

- 1 dítě může službu využít maximálně 3x týdně, nutné vést evidenci 

doprovázených dětí



Příklady podporovaných aktivit

3. Příměstské tábory

• Podmínky realizace

- Realizováno pro děti v době školních prázdnin

- Pouze v pracovní dny 

- Minimální kapacita je 10 dětí, nutné vést evidenci dětí

- Příjemce musí uzavřít písemnou smlouvu s rodiči o poskytování služby



Příklady podporovaných aktivit
4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo              
příměstského tábora

• Zajištění dopravy do/ze školy, dětské skupiny anebo příměstského tábora

• Lze realizovat jako samostatný celek

• Podmínky realizace: 

- Neexistuje žádné spojení hromadnou dopravou nebo není vhodné (dítě musí 
čekat déle než 30 minut) či je návaznost komplikovaná (přestupy, návaznost 
delší než 1 hod.)

- Pro předškolní a školní děti (1. stupeň ZŠ)
- Doprava jako služba, není možné použít vozidlo příjemce nebo rodiče
- Cena služby vyplývá ze smlouvy s dopravcem
- S rodiči dětí musí být uzavřena písemná smlouva o poskytování služeb aspoň 

na jeden školní rok
- Příjemce musí vést denní evidenci
- Přepravce musí dodržovat zákonné předpisy (sedačky, poutání dětí pásy)



Příklady podporovaných aktivit

5. Dětské skupiny

• Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domov dítěte a je 
určená pro děti od 1 roku do zahájení školní docházky.

Podpora je určena:

a) Provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 
o děti v dětské skupině 

b) Vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 
Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině 

Žádost lze podat pouze na jednu z uvedených variant podporovaných aktivit   
(a nebo b).



Příklady podporovaných aktivit

6. Vzdělávání pečujících osob

• s vazbou na pracovní uplatnění, včetně OSVČ

• volba profesního vzdělávání musí odpovídat potřebám cílové skupiny

• Dosažené vzdělání by mělo usnadnit uplatnění např. v dětských skupinách, v 
dětských klubech, na příměstských táborech nebo jako OSVČ

Obecně doporučeno uzavřít si pojištění odpovědnosti za škody (povinně u 
aktivity č.5) (hrazeno z nepřímých nákladů)



Nepodporované aktivity

▪ Volnočasové aktivity

▪ PC/jazykové kurzy jako 

▪ 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 ( existují výjimky)



Cílové skupiny 

▪ Osoby pečující o malé děti

▪ Osoby pečující o jiné závislé osoby

▪ Rodiče samoživitelé

▪ Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce,

PODROBNÝ POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN JE PŘÍLOHOU Č. 3 VÝZVY MAS



Oprávnění žadatelé
▪ Místní akční skupina

▪ Obce

▪ Dobrovolné 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

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení

osoby výstup

5 01 10 Počet osob využívající zařízení péče 
o děti předškolního věku

osoby výsledek

5 01 20 Počet osob využívajících zařízení 
péče o děti ve věku do 3 let

osoby výsledek



Indikátory

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

KÓD NÁZEV INDIKÁTORU MĚRNÁ JEDNOTKA TYP INDIKÁTORU

8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty Výstup

5 01 30 Počet osob pracující v rámci 
flexibilních forem práce

osoby Výsledek

5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří 
podporují flexibilní formy práce

podniky výstup



Indikátory

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

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



Indikátory sledované MAS

6 00 00 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

5 00 01 Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení

Osoby Výstup

5 01 10 Počet osob využívajících zařízení péče o děti 

předškolního věku

Osoby Výsledek

5 01 00 Počet podpořených zařízení péče o děti 

předškolního věku

Osoby Výstup

5 01 20 Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku 

do 3 let

Osoby Výsledek

6 27 00 Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně 

OSVČ

Osoby Výsledek



Způsobilost výdajů

▪ Věcná způsobilost 

Přímé náklady – přímá vazba na cílovou skupinu
Nepřímé náklady – max. 25% přímých způsobilých nákladů

▪ 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.

ŽADATEL SE ŘÍDÍ SPECIFICKOU ČÁSTÍ PRAVIDEL PRO ŽADATELE A 
PŘÍJEMCE V RÁMCI OPZ



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 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 % 



Hodnocení projektů

Na MAS probíhá ve dvou krocích:

1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

2. Věcné hodnocení

Podrobný popis způsobu hodnocení a výběr projektů je přílohou č.1 výzvy 
MAS



Povinná publicita

▪ Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu - žadatel se řídí 
Metodikou pro povinnou publicitu

▪ Po celou dobu realizace projektu

▪ V místě realizace projektu na snadno viditelném pro veřejnost, např. vstupní 
prostory budovy

- pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech

- pokud nelze plakát umístit v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce



Veřejné zakázky

▪ 1. Méně než 400/500 tis. Kč bez DPH – neprovádí se VŘ (pouze průzkum trhu) –
doložení účetního dokladu

▪ 2. Od 400/500 tis. Kč bez DPH do 2/6 mil. Kč bez DPH – Veřejné zakázky malého 
rozsahu – provádí se VŘ – uzavřená výzva – písemná smlouva s dodavatelem 
alespoň ve formě potvrzené objednávky

▪ 3. Od 2/6 mil. Kč bez DPH – Provádí se VŘ (dle zákona č.137/2006 Sb.) – povinnost 
zveřejnit výzvu – otevřená výzva – písemná smlouva s dodavatelem

▪ Účelové dělení předmětu VZ je nepřípustné

▪ Dokumentaci k zakázce posílá žadatel prostřednictvím IS KP14+ na záložce

Veřejná zakázka 



Na závěr

▪ Všechny parametry a indikátory, ke kterým se žadatel zavázal v projektu musí 
dodržet.

▪ Všechny faktury nutno hradit bezhotovostně a z účtu vlastněného žadatelem.

▪ V případě jakýchkoliv změn v projektu nutno hlásit MAS.

▪ Za plnění podmínek stanovených pravidly zodpovídá výhradně 
žadatel/příjemce dotace.

▪ Věcná způsobilost se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými 
pravidly pro žadatele ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. V době 
realizace, tj. od data vydání rozhodnutí o dotaci, se věcná způsobilost řídí vždy 
aktuální verzí výše uvedených Pravidel.



DĚKUJEME ZA POZORNOST

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás kdykoliv obraťte:

Martina Jalamasová 603 740 650, jalamasova@maskrnovsko.cz

Romana Drcmánková 737 772 735, drcmankova@maskrnovsko.cz

554 646 200, team@maskrnovsko.cz

Těšíme se na Vaše projekty a vzájemnou spolupráci

tým  MAS ROZVOJ KRNOVSKA

www.maskrnovsko.cz

mailto:drcmankova@maskrnovsko.cz

