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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
ZÁKLADNÍ INFORMACE
 Číslo výzvy: 086/03_16_047/CLLD_15_01_026
 Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
 Vyhlášení výzvy: 28. 04. 2017
 Zahájení příjmu žádostí: 28. dubna 2017, 08:00 hodin
 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 26. května 2017, 12:00 hodin

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
TERMÍNY A ALOKACE
Finanční alokace výzvy
 Rozhodná pro výběr projektů k financování, maximální výše celkových
způsobilých výdajů: 2 100 000,- Kč
 Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 700 000,- Kč
Realizace projektu:
 Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců
 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 4. 2021
Forma podpory:ex-ante

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
 Oprávnění žadatelé
Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
CÍLOVÉ SKUPINY
Osoby sociálně vyloučené a
sociálním vyloučením ohrožené

Oběti trestné činnosti

Osoby se zdravotním postižením

Osoby ohrožené domácím násilím a
závislostmi

Osoby s kombinovanými diagnózami

Osoby ohrožené předlužeností

Osoby ohrožené specifickými
zdravotními riziky

Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách
Imigranti a azylanti
Bezdomovci a osoby žijící
v nevyhovujícím nebo nejistém
ubytování
Osoby pečující o malé děti

Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální
zařízení
Osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Rodiče samoživitelé

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
MÍRA PODPORY – ROZPAD ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ
Typ příjemce dle pravidel
spolufinancování
Soukromoprávní subjekty
vykonávající veřejně prospěšnou
činnost:
Obecně prospěšné společnosti
Spolky
Ústavy
Církve a náboženské společnosti
Nadace a nadační fondy
Místní akční skupiny
Hospodářská komora, Agrární
komora
Svazy, asociace

Evropský podíl

Příjemce

Státní
rozpočet

85 %

0%

15 %

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ, VELIKOST NEPŘÍMÝCH
 Křížové financování NÁKLADŮ
 Křížové financování nebude v rámci této výzvy uplatňováno.
 Nepřímé náklady
 Nepřímé náklady mohou dosahovat maximálně 25 % přímých
způsobilých nákladů projektu
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, tj. 5 %

•

Administrativa,
řízení
projektu,
účetnictví,
personalistika,
komunikační a informační opatření
(publicita projektu), občerstvení a
stravování a podpůrné procesy pro
provoz projektu

•

Cestovné náhrady spojené s
pracovními cestami realizačního
týmu (vnitrostátní pracovní cesty)

•

Spotřební materiál, zařízení a
vybavení
(papíry,
kancelářský
materiál, čistící prostředky, zařízení
a vybavení RT, jejichž osobni
náklady jsou hrazeny z NN)

•

Prostory pro realizaci projektu
(využívané
pro
administraci
projektu, energie, vodné a stočné)

•

Ostatní provozní výdaje (internet,
telefon,
poštovné,
bankovní
poplatky, pojistné smlouvy, správní
poplatky, které nemají přímou vazbu
na práci s CS)

PŘÍMÉ NÁKLADY

• Osobní náklady,
• cestovné,
• nákup
zařízení
vybavení,

a

• ostatní
POUZE výdaje spojené
se členy realizačního
týmu pracující s cílovou
skupinou

PODPOROVANÉ AKTIVITY
1 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních
služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního
začleňování
1.1 Sociální služby
Podpora pouze odborného sociálního poradenství dle § 37 a terénních
programů dle § 69.

INDIKÁTORY
Indikátory výstupu
Tyto indikátory jsou určené pro sledování a vyhodnocování
prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost.
Podávají informace o okamžitých výstupech realizace jednotlivých
operací/akcí/projektů v rámci programu. Příjemci mají činnosti, které
vedou ke vzniku výstupů plně pod kontrolou.
Indikátory výstupů vyjadřují např. počty osob, které byly v rámci
daného projektu podpořeny.
Indikátory výsledku
Jedná se o indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k
prokázání, zda bylo cíle projektu/programu dosaženo. Indikátory
výsledků vyjadřují okamžité efekty podpory, ke kterým došlo v době
realizace projektu. Výsledky vznikají díky činnosti projektu, příjemci
na ně mají výrazný vliv, ale jejich dosahování je zčásti závislé i na
vlivech nekontrolovatelných příjemci. Typickou skupinou je
představují indikátory vyjadřující změnu situace cílových skupin
projektu, např. o umístění podpořené osoby na trhu práce
nerozhoduje jen kvalita rekvalifikačního kurzu, který v rámci projektu
absolvoval, ale i snaha účastníka.

INDIKÁTORY
SE ZÁVAZKEM
 Hodnoty, které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout
díky realizaci projektu.
 Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou
k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost.
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

INDIKÁTORY
PRAVIDLA VOLBY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ
• Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro
jeho projekt.
• Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně
za období od počátku projektu do konce příslušného monitorovacího
období
• Hodnoty, které nepředstavují závazek žadatele, ale které je nutné
sledovat (Žadatel má povinnost vyplnit cílovou hodnotu indikátorů, u
nerelevantních je možno uvést hodnotu 0.)

Kód

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

67315

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních
služeb, u nichž služba naplnila svůj účel

Osoby

Výsledek

67310

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence
formou sociální práce naplnila svůj účel

Osoby

Výsledek

80500

Počet napsaných a zveřejněných a strategických
dokumentů (vč. Evaluačních)

Dokumenty

Výstup

62500

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy
po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti

Osoby

Výsledek

62800

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
POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S INDIKÁTORY
 Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů
 Včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty
 Nastavení je závazné
 Úprava – podstatnou změnou
 Při nesplnění - sankce
 Průběžné sledování jejich naplnění
 Ve zprávách o realizaci projektu (viz metodika IS ESF:
https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz//dokument/5975303)
 Prokazatelnost vykazovaných hodnot

SANKCE PŘI NESPLNĚNÍ INDIKÁTORŮ

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
Věcná způsobilost
 Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v Specifické
části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
 Způsobilé výdaje – osobní náklady, nákup zařízení a vybavení,
nákup služeb, celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele
soc. služby (vzdělávání musí souviset s poskytováním základních
činností sociální služby)
Časová způsobilost
 Náklady vzniklé v době realizace projektu
 Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu
vyhlášení výzvy MAS

PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU
PROJEKTŮ
• Problematika hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí,
věcného hodnocení a výběru projektů
 Viz Příloha č. 1 Výzvy MAS – Pravidla pro hodnocení OPZ
 Viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
OPZ
• Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS SKCH, z.s.
• Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než
umožňuje výzva, nejsou akceptovány

PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU
PROJEKTŮ
• Výsledkem výběru je Seznam žádostí o podporu, které
MAS navrhuje ke schválení ̵> tento Seznam předá MAS
Řídícímu orgánu OPZ ̵> ŘO OPZ provede závěrečné ověření
způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních
postupů MAS
• Proces hodnocení ̵> ukončen nejpozději do 50 pracovních
dní od data ukončení příjmu žádostí o podporu

HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A
FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
•

První fáze hodnocení projektů

•

Posouzení základních věcných a administrativních požadavků

•

Provádějí pracovníci MAS SKCH

• Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o
podporu
•

Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná

• Kritéria formálních náležitostí jsou opravitelná – žadatel vyzván 1 x
k opravě nebo doplnění ve lhůtě do 5 pracovních dní
• Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium
(ANO/NE)

HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH
NÁLEŽITOSTÍ
Kritéria hodnocení přijatelnosti
• Oprávněnost žadatele
• Partnerství
• Cílové skupiny
• Celkové způsobilé výdaje
• Aktivity
• Horizontální principy
• Trestní bezúhonnost
• Soulad projektu s SCLLD
• Ověření administrativní,
finanční a provozní
kapacity žadatele

Kritéria formálních náležitostí
•
•

Úplnost a forma žádosti
Podpis žádosti

Podání žádosti o přezkum
• MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení -> lhůta 15 kalendářních dní
ode dne doručení informace na podání Žádosti o přezkum u negativně
hodnocených Žádostí o podporu

VĚCNÉ HODNOCENÍ
• Druhá fáze hodnocení projektů
• Hodnocení dle kritérií výzvy MAS
• Provádí Výběrová komise MAS SKCH
• Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení
• Lhůta max. 50 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P
• Mohou být Výběrovou komisí mohou být stanoveny podmínky
realizace, ve kterých by měl být projekt podpořen

VĚCNÉ HODNOCENÍ
Skupina kritérií
(max. počet bodů)
I. Potřebnost (35)
II. Účelnost (30)
III. Efektivnost
a hospodárnost (20)
IV. Proveditelnost (15)

Název kritéria (max. počet bodů)
Vymezení problému a cílové skupiny (35)
Cíle a konzistentnost projektu (25)
Způsob ověření dosažení cíle projektu (5)
Efektivita projektu, rozpočet (15)
Adekvátnost indikátorů (5)
Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (10)
Způsob zapojení cílové skupiny (5)

VĚCNÉ HODNOCENÍ
• Výběrová komise odpovídá u každého kritéria na Hlavní otázku (+ pomocné
podotázky)
• Využívá 4 deskriptory:
1. Velmi dobře
2. Dobře
3. Dostatečně
4. Nedostatečně

100 % max. dosažitelného počtu bodů v kritériu
75 % max. dosažitelného počtu bodů v kritériu
50 % max. dosažitelného počtu bodů v kritériu
25 % max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

• Deskriptor 4 je eliminační – získání tohoto deskriptoru nejméně u
jednoho kritéria -> Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného
hodnocení

VĚCNÉ HODNOCENÍ
•

Max. počet bodů věcného hodnocení - 100

• Žádost musí získat min. 50 bodů, aby splnila podmínky věcného hodnocení a
všechny hlavní otázky musí být hodnoceny deskriptory 1 - 3
• Žádost o přezkum: MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení ̵> lhůta 15
kalendářních dní ode dne doručení informace na podání Žádosti o přezkum u
negativně hodnocených Žádostí o podporu
• MAS současně upozorňuje, že tento závěr ještě předává k závěrečnému
ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO
OPZ

ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI
ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu
administrativních postupů MAS (zejména procesu hodnocení a výběru
projektů provedeného MAS).
Pokud kontrola provedená ŘO neidentifikuje důvod pro odlišný postup,
ŘO schválí projekty dle seznamu, v pořadí a ve výši rozpočtu projektů
(celkových způsobilých výdajů) schválené MAS k realizaci. V případě, že
je celkový objem prostředků na všechny žádosti o podporu, které MAS
navrhuje ke schválení, vyšší než objem prostředků, který je k dispozici v
rámci alokace dané výzvy MAS, je k podpoře schválena jen část z nich.
Zbylé projekty, které splnily podmínky hodnocení a výběru, jsou zařazeny
do zásobníku projektů.
Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí
podpory. Právní akt o poskytnutí podpory vydává ŘO.

PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
SHRNUTÍ A LHŮTY
• Hodnocení FN a P:

do 30 pracovních dní ze strany MAS

Odvolání:
• Věcné hodnocení:

do 15 kalendářních dní ze strany žadatele
do 50 pracovních dní ze strany MAS

Odvolání:
do 15 kalendářních dní ze strany žadatele
• Závěrečné ověření způsobilosti: ŘO provádí neprodleně
administrativních kapacit

dle

• Vydání právního aktu u doporučených žádostí: do 3 měsíců ze strany
ŘO OPZ
• Odeslání první zálohové platby: do 10 pracovních dní od vydání
právního aktu
• Další zálohové platby v půlročním intervalu – vždy po vyhodnocení
Zprávy o realizaci

POVINNÁ PUBLICITA
 Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – je
možno využít el. šablonu z www.esfcr.cz
 Po celou dobu realizace projektu
 V místě realizace projektu 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
 Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné
pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát
Veškeré informace jsou uvedeny v aktuální verzi obecných pravidel pro
žadatele a příjemce, kapitola 19.1 a dále.

IS KP14+
• Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských
strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014 –
2020
•

On-line aplikace

•

o Nevyžaduje instalaci do PC
o Vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem
Edukační videa

o http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronickazadost/Edukacni-videa
• Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+
o https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravyzadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956
!! K práci v IS KP14+ budou nápomocni pracovníci kanceláře MAS !!

VYTVOŘENÍ NOVÉ ŽÁDOSTI
Nová žádost
Seznam programů a výzev (uživatel vybere správný OP)
Otevřené výzvy (uživatel vybere Výzvu pro MAS č. 03_16_047 a klikne na modrý
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odkaz individuální projekt)

VYTVOŘENÍ NOVÉ ŽÁDOSTI
Výběr
podvýzvy
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Výběr výzvy
MAS

IS KP14+
POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI
• Uživatel vyplňuje záložky postupně !!! Podle navigačního menu v
levé části obrazovky – jednou vepsaná data se propisují do
dalších záložek, či umožní zaktivnění některých neaktivních
záložek.
• Žluté pole = povinná
• Šedivé pole = volitelná (zpřístupní se podle dat vyplňovaných
během žádosti, nebo nejsou podle zadaných dat povinná)
• Bílé pole = vyplňuje systém
• UKLÁDAT!! Každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před
jeho opuštěním uložte.

IS KP14+
POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI
•

Registrace do systému IS KP14+

•

• https://mseu.mssf.cz/ (!! Jen v prohlížeči Microsoft Explorer nebo
Mozilla Firefox)
Vyplnění elektronické verze žádosti

•

Finalizace elektronické verze žádosti

•

Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti

• !! Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím
IS KP14+
•

!! Zřízení elektronického podpisu před podáním/odesláním žádosti

•

!! Aktivní datová schránka

IS KP14+
ELEKTRONICKÝ PODPIS
• Elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát
• Platnost 1 rok
• Poskytovatelé:
o PostSignum České pošty (Czech Point)
o První certifikační autorita
o Eidentity

DŮLEŽITÉ ODKAZY
•

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
o https://www.esfcr.cz/file/9002/

•

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
o https://www.esfcr.cz/file/9003/

•

Výzva MAS č. 1 včetně příloh
o http://www.masskch.cz/vyzvy-mas/opz/vyzva-c-1-opz-socialnisluzby-108cs.html

DĚKUJEME ZA POZORNOST!
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
web: www.masskch.cz
email: info@masskch.cz
Konzultace:
Mgr. Eva Feyfarová (604 575 206, feyfarova@masskch.cz)
Ing. Marcela Loskotová (725 296 128, loskotova@masskch.cz)

