
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:
7. VÝZVA MAS VLADAŘ-OPZ-PODPORA ZAMĚSTNANOSTI NA 

ÚZEMÍ MAS VLADAŘ II.

Termín konání: 7. 5. 2019 Dana Lněníčková

Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany manažer OPZ

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST



PROGRAM SEMINÁŘE

 ISKP14+

 Představení výzvy (časové vymezení a finanční alokace)

 Oprávnění žadatelé

 Podporované aktivity

 Cílové skupiny

 Indikátory

 Způsobilost výdajů

 Proces hodnocení a výběru projektů

 Zpráva o realizaci

 Důležité odkazy



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 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+

https://www.esfcr.cz/documents/21802/797914/Pokyny+k+vypln%C4%9Bn%C3%A
D+%C5%BE%C3%A1dosti+v+IS+KP14%2B+vyd%C3%A1n%C3%AD+A5/9275cfe1-1794-4b4b-
8e22-037aa0eac805?t=1489476257497

!! K práci v IS KP14+ budou nápomocni pracovníci kanceláře MAS !!

https://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
https://www.esfcr.cz/documents/21802/797914/Pokyny+k+vypln%C4%9Bn%C3%AD+%C5%BE%C3%A1dosti+v+IS+KP14++vyd%C3%A1n%C3%AD+A5/9275cfe1-1794-4b4b-8e22-037aa0eac805?t=1489476257497


IS KP14+
ELEKTRONICKÝ PODPIS

 Elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát

 Platnost 1 rok

 Poskytovatelé:

PostSignum České pošty (Czech Point)

První certifikační  autorita

Eidentity



IS KP14+
POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 Registrace do systému IS KP14+

https://mseu.mssf.cz/(v prohlížeči Microsoft explorer)

 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







PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

NADAŘAZENÁ VÝZVA

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

Číslo výzvy ŘO: 03_16_047

Název výzvy, do které je MAS zařazena: Výzva pro MAS na podporu strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

VÝZVA MAS

Číslo výzvy MAS: 893/03_16_047/CLLD_15_01_146

Název výzvy MAS: 7. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti 
na území MAS Vladař II.

ČASOVÉ VYMEZENÍ VÝZVY

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 4. 2019 (12:00)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 17. 6. 2019 (12:00)

Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022 (max. délka 36 měsíců)



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

FINANČNÍ ALOKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 4 400 300,- Kč

Forma financování: Ex ante/ex post

Míra podpory: Evropský podíl 85%

Státní rozpočet 0 - 15%

Příjemce 0 - 15%

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 400 300 CZK



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 Obce 

 Dobrovolné svazky obcí

 Organizace zřizované obcemi

 Nestátní neziskové organizace

 Obchodní korporace

 OSVČ

 Poradenské a vzdělávací instituce

 Profesní a podnikatelská sdružení

 Školy a školská zařízení

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku. 



PODPOROVANÉ AKTIVITY

 aktivity by měly přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti 

 aktivity by měly vycházet z aktuálních potřeb lokálního trhu práce

 spolupráce s klíčovými lokálními aktéry zjm. kontaktními pracovišti ÚP

 realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je doplňovat a 
rozšiřovat

 v každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných 
pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání

 nutnost dbát na zajištění komplexního charakteru předkládaného projektu, který musí 
tvořit provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež usnadní přístup cílové skupiny 
na trh práce



PODPOROVANÉ AKTIVITY

PŘÍPRAVA OSOB Z CÍLOVÝCH SKUPIN KE VSTUPU ČI NÁVRATU NA TRH PRÁCE

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

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

 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



PODPOROVANÉ AKTIVITY

Příklady podporovaných aktivit:

 Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením

 Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při hledání nejvhodnější pracovní pozice)

 targeting (marketingová metoda porovnávající vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a 
výhodnost pro osoby z cílových skupin)

 JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na 
trhu práce) formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách 

 Řízené poradenství ke změně kvalifikace

 Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu

 Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma) 

 Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika

 Rekvalifikace a další profesní vzdělávání

 Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké dovednosti, komunikační dovednosti 
apod.), podpora čtenářské a numerické gramotnosti apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést přímo 
k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce)



NEPODPOROVANÉ AKTIVITY

 Kariérové poradenství pro žáky ZŠ

 Projekty založené pouze na rekvalifikacích a dalším vzdělávání bez přímé uplatnitelnosti osob z cílových skupin na trhu práce 

 Podpora a poradenství v rozvoji lidských zdrojů v podnicích 

 Aktivity systémového charakteru (např. informační, analytické a monitorovací systémy trhu práce, tvorba systémů dalšího 
profesního vzdělávání)

 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:
 1. vzdělávání realizačního týmu - sociálních pracovníků v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, působících v oblasti 

sociálních služeb, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok

 2. vzdělávání realizačního týmu - sociálních pracovníků v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, působících mimo 
oblast sociálních služeb, a to minimálně 40 hodin za celé období realizace projektu 

Potřebnost vzdělávacích aktivit zdůvodní žadatel v projektové žádosti.



CÍLOVÉ SKUPINY

 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok.
 Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

 Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce 
Osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: 
 Osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců.
 Osoby mladší 25 let.
 Osoby ve věku 50 a více let.
 Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2).
 Osoby se zdravotním postižením.
 Osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou.
 Osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí.

 Osoby se zdravotním postižením
 podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - osoby invalidní v I. až III. stupni a osoby zdravotně 

znevýhodněné

 Osoby opouštějící institucionální zařízení
 osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění



INDIKÁTORY

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup 

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. 

evaluačních) 

Dokumenty Výstup 

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru 

50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce Podniky Výstup

50130 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce Osoby Výsledek 

62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Osoby Výsledek 

62700 Účastnící zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ 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 

Povinné indikátory:

Indikátory relevantní v případě shody s plánovanými aktivitami podporovanými cílovými skupinami projektu:



ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

VĚCNÁ ZPŮSOBILOST

 v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR)

 v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí podpory

 přiměřený (viz níže)

 vzniknul v době realizace projektu, kdy datum zahájení i datum ukončení realizace specifikuje právní akt 
(nejpozději však 31. 12. 2023), a byl uhrazen (pokud je to relevantní) nejpozději do okamžiku ukončení 
administrace závěrečné zprávy o realizaci projektu, resp. závěrečné žádosti o platbu 

 splňuje podmínky územní způsobilosti (tj. váže se na aktivity projektu, které jsou územně způsobilé), 

 řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný 

 nezbytný pro dosažení cílů projektu

Uvedené podmínky musí být naplněny komulativně.

Platí omezení, že podíl investičních výdajů v rámci celkových způsobilých výdajů nesmí být vyšší než 50 %.



ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

PŘIMĚŘENOST VÝDAJŮ

 dosažení optimálního vztahu mezi jeho hospodárností, účelností a efektivností 

ČASOVÁ ZPŮSOBILOST

 datum zahájení projektu nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS

ÚHRADA VÝDAJE

 úhrada musí být doložena bankovními výpisy či výdajovými pokladními doklady 
(výjimkou jsou výdaje v naturáliích a nepřímé náklady)

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

 v rámci této výzvy není umožněno využití křížového financování.



ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

INFORMACE O NEPŘÍMÝCH NÁKLADECH

 nepřímé náklady ve výši 25%

 pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od 
externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena následovně:

Podrobné informace o způsobilých výdajích naleznete ve Specifické části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady.

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 % 



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

 Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (MAS)

 Věcné hodnocení (MAS)

 Výběr projektů (MAS)

 Závěrečné ověření způsobilosti (ŘO)

 Příprava a vydání právního aktu 

Podrobné informace naleznete v příloze výzvy č. 1 - Informace o způsobu 
hodnocení a výběru projektů



ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1.
• zřízení elektronického podpisu

2.
• registrace v systému IS KP 14+

3.
• založení a vyplnění žádosti o podporu

4.
• finalizace, podepsání a podání žádosti o podporu



ZPRÁVA O REALIZACI

 Předkládá se prostřednictvím ISKP14+ do 30 dnů po ukončení každého 
monitorovacího období

 Monitorovací období trvá zpravidla 6 měsíců

 ŘO OPZ provádí kontrolu Zprávy o realizaci do 40 pracovních dní ode dne jejího 
předložení



DŮLEŽITÉ ODKAZY

 http://vladar.cz/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-vladar-vypis-
text-22.html

 http://vladar.cz/operacni-program-zamestnanost-vypis-text-20.html

 http://www.vladar.cz/7-vyzva-mas-vladar-opz-podpora-zamestnanosti-na-uzemi-
mas-vladar-ii-vypis-text-88.html

 https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

 https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817

http://vladar.cz/operacni-program-zamestnanost-vypis-text-20.html
http://vladar.cz/operacni-program-zamestnanost-vypis-text-20.html
http://www.vladar.cz/7-vyzva-mas-vladar-opz-podpora-zamestnanosti-na-uzemi-mas-vladar-ii-vypis-text-88.html
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817


DĚKUJI ZA POZORNOST 

Dana Lněníčková
dana.lnenickova@vladar.cz


