SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A
PŘÍJEMCE
VÝZVA Č.11. MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S

OPZ – DALŠÍ PROGRAMY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II.
17.10.2019 – 13:00 LUŽE

PROGRAM SEMINÁŘE
• ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE VÝZVY

• OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
• CÍLOVÉ SKUPINY
• ZAMĚŘENÍ VÝZVY – PODPOROVANÉ AKTIVITY

• INDIKÁTORY
• ROZPOČET – UZNATELNOST NÁKLADŮ
• ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
• PODÁNÍ ŽÁDOSTI V ISKP14+
• INFORMAČNÍ ZDROJE, DOTAZY, DISKUZE

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE VÝZVY
• zahájení příjmu žádostí – 9.10.2019 (4h)
• ukončení příjmu žádostí – 15.11.2019 (12h)
• alokace – 3 002 695,- Kč

• místo realizace – území MAS SKCH, z.s.
• max délka projektu – 36 měsíců
• nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31.12.2022
• míra podpory: dle typu příjemce až 85% - 100%
• způsob financování: ex ante/ex post

• maximální výše způsobilých výdajů
• 3 002 695,- Kč

• minimální výše způsobilých výdajů
• 500 000,- Kč

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ & PARTNERSTVÍ
• Místní akční skupina;

• Obce;
• Dobrovolné svazky obcí;
• OSVČ;

• Nestátní neziskové organizace;
• Poradenské a vzdělávací instituce;
• Sociální partneři

• partner s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku
(Úřad práce pouze jako partner bez finančního příspěvku)
• partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu
• partnerem se NEROZUMÍ subjekt, který je v
dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci

CÍLOVÉ SKUPINY
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené;
osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním);
osoby s kombinovanými diagnózami;
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách;
imigranti a azylanti;
bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování;
osoby pečující o malé děti;
osoby pečující o jiné závislé osoby;
rodiče samoživitelé;
oběti trestné činnosti
osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané;
osoby ohrožené předlužeností;
osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi;
osoby v nebo po výkonu trestu;
osoby opouštějící institucionální zařízení;
osoby ohrožené vícenásobnými riziky;
osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky;
sociální pracovníci
zaměstnanci

•
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•
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pracovníci v sociálních službách,
neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a
sociální integrace,
neaktivní osoby,
osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené,
osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu,
osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku,
zájemci o zaměstnání,
uchazeči o zaměstnání,
osoby s kumulací hendikepů na trhu práce,
uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let,
propuštění zaměstnanci,
osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců,
lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní
přípravě,
uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let,
osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky

ZAMĚŘENÍ VÝZVY – PODPOROVANÉ AKTIVITY
• Jedná se o programy a činnosti se společensky
prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které mají
příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS.
• Podporovány budou programy a činnosti realizované v
přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj.
aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí
být zajištěno, že se skutečně jedná o programy a činnosti
nad rámec základních činností sociálních služeb podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – nelze
podporovat programy, které mají charakter sociální
služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány!

• Programy a činnosti v rámci sociálního
začleňování nad rámec / mimo režim
zákona č. 108/2016 Sb.
• Podrobné vymezení podporovaných aktivit
– příloha č. 2 výzvy

ZAMĚŘENÍ VÝZVY – PODPOROVANÉ AKTIVITY
• programy prevence a řešení problémů především v sociálně
vyloučených lokalitách,
• podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí,
• podpora aktivit pro osoby s chronickým duševním onemocněním,

• podpora aktivit pro osoby ohrožené závislostmi na návykových
látkách,
• programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí
svobody,
• pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty,

• motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k
prevenci sociálního vyloučení,
• programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
• aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče,

• aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z
cílových skupin,
• aktivity zaměřené na rozvoj sociálního / dostupného /
podporovaného / prostupného bydlení,
• aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a
výkonu sociální práce na svém území,
• doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem
podporovány i aktivity místních subjektů působících v oblasti
sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a
dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální
začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programů
zaměřených na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a
řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách a aktivity
zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací

INDIKÁTORY
•

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic
jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního
programu Zaměstnanost

•

V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu k
následujícím indikátorům

•

Indikátory výstupů – závazné

•

Indikátory výsledků – nejsou závazné - nutné je
vykazovat
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

55102

Počet podpořených komunitních
center

Zařízení

Výstup

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 (Obecná pravidla, kap.18)
• průběžné sledování jejich naplnění ve zprávách o
realizaci projektu
• prokazatelnost vykazovaných hodnot - záznamy o
každém klientovi, prezenční listiny atd. ověřitelné
případnou kontrolou, monitorovací listy

ROZPOČET – UZNATELNOST NÁKLADŮ
Celkové způsobilé náklady projektu
Přímé náklady + nepřímé náklady
Přímé náklady:
✓ Osobní náklady
✓ Cestovní náklady
✓ Zařízení a vybavení, nákup spotřebního mat.
✓ Nákup služeb
✓ Drobné stavební úpravy (do 40t Kč)
✓ Přímá podpora CS
✓ Křížové financování – není možné

Nepřímé náklady:
✓ 25% Zároveň platí, že pro projekty, u nichž podstatná
většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od
externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých
nákladů snížena.
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 %
Snížení na 1/5 (20 %) základního
podílu, tj. 5 %

90 % a výše

PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
1.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

2.

Věcné hodnocení

3.

Výběr projektů

Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než umožňuje výzva nejsou akceptovány.
Podání žádosti o přezkum
Žadatel může podat žádost o přezkum ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení informace
o negativním výsledku na každou fázi hodnocení.

PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
➢ Provádí pracovníci MAS
➢ Posouzení základních věcných a administrativních
požadavků

Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná

✓ Oprávněnost žadatele
✓ Partnerství
✓ Cílové skupiny
✓ Celkové způsobilé výdaje

➢ 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí

✓ Aktivity

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná

✓ Horizontální principy

✓ Úplnost a forma žádosti
✓ Podpis žádosti

✓ Trestní bezúhonnost
✓ Soulad projektu s SCLLD
✓ Místo realizace projektu

✓ Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity
žadatele

PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
2. Věcné hodnocení

✓
✓

✓

✓

➢ Výběrová komise MAS
➢ Hodnocení kvality projektu
➢ 50 pracovních dnů od ukončení KFNaP
Jsou hodnoceny pouze žádosti, které uspěly v 1. fázi
hodnocení
Výběrovou komisí mohou být vymezeny podmínky pro
úpravu projektů ze strany žadatele, za kterých by měl být
projekt podpořen
Hodnocení deskriptory: velmi dobře (100%), dobře
(75%), dostatečně (50%), nedostatečně (25%) –
eliminační deskriptor
Žadatel musí získat alespoň 50 bodů

Oblast
(max. počet bodů)

Název kritéria
(max. počet bodů)

I. Potřebnost (35)

Vymezení problému a cílové skupiny
(max. počet bodů 35)

II. Účelnost (30)

III. Efektivnost a
hospodárnost (20)

IV. Proveditelnost (15)

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

PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
3. Výběr projektů
➢ Programový výbor MAS
➢ Výběr projektů dle hodnocení výběrovou komisí

➢ 30 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení
✓ Pouze žádosti, které uspěly v 2. fázi hodnocení
✓ Výběr projektů až do vyčerpání výše alokace MAS

Závěrečné ověření způsobilosti
➢ Provádí ŘO – neprodleně dle
administrativních kapacit

Vydání právního aktu
➢ Do 3 měsíců ze strany ŘO OPZ

POVINNÁ PUBLICITA
✓ Povinná po celou dobu realizace projektu
✓ Alespoň 1 povinný plakát A3 s informacemi o 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

ISKP14+
✓ 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

Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu IS KP14+:

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

ISKP14+ POSTUP PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Registrace od systému ISKP14+
✓ https://mseu.mssf.cz/
✓ nutné zřídit elektronický podpis
Videonávody: http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/elektronicka-zadost/edukacni-videa

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+: https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramcipripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956
K PRÁCI V ISKP14+ BUDOU NÁPOMOCNI PRACOVNÍCI KANCELÁŘE MAS

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

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

✓ Dokumenty MAS
✓ https://www.masskch.cz/vyzvy-mas/opz/

DĚKUJEME ZA POZORNOST
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
Bc. Michaela Kotyková
manažer projektů CLLD
tel: +420 724 282 688
info@masskch.cz

Mgr. Eva Feyfarová
vedoucí manažer SCLLD
tel:+420 604 575 206
www.masskch.cz

