
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Seminář pro žadatele: 
2. výzva MAS Vladař–OPZ–Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) 

na území MAS Vladař I.

Termín konání: 18.3.2019 od 9:00 Dana Lněníčková
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany manažer OPZ
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 ISKP14+

 Zpráva o realizaci

 Důležité odkazy



Představení výzvy

Číslo výzvy:   305/03_16_047/CLLD_15_01_146 

Název výzvy: 2. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby 
(OPZ3) na území MAS Vladař

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



Časové vymezení výzvy

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

28. 02. 2019 ve 4:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o odporu: 

01. 04. 2019 ve 12:00 

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



Finanční alokace výzvy

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 1.500.000 CZK

• Forma financování: Ex ante/ex post

• Míra podpory: Evropský podíl 85%

Státní rozpočet 10 - 15%

Příjemce 0 - 5%

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500.000 CZK

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.500.000 CZK



Oprávnění žadatelé
• Obce

• Dobrovolné svazky obcí

• Organizace zřizované obcemi

• Organizace zřizované kraji

• Příspěvkové organizace

• Nestátní neziskové organizace

• Poskytovatelé sociálních služeb

Oprávnění partneři
• S finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku



Podporované aktivity
• Odborné sociální poradenství
• Terénní programy
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Raná péče
• Krizová pomoc
• Kontaktní centra
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• Sociální rehabilitace
• Sociálně terapeutické dílny
• Služby následné péče
• Podpora samostatného bydlení
• Osobní asistence
• Odlehčovací služby



Nepodporované 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: 
• 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,



Cílové skupiny
• Osoby sociálně vyloučené a sociálním 

vyloučením ohrožené

• Osoby se zdravotním postižením

• Osoby s kombinovanými diagnózami

• Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky

• Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

• Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo 
nejistém ubytování

• Osoby pečující o malé děti

• Osoby pečující o jiné závislé osoby

• Rodiče samoživitelé

• Osoby s kumulací hendikepů

• Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v 

oblasti v oblasti sociálních služeb a sociální 
integrace

• Oběti trestné činnosti

• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi

• Osoby ohrožené předlužeností

• Osoby v nebo po výkonu trestu

• Osoby opouštějící institucionální zařízení

• Osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k 
věku

• Sociální pracovníci

• Pracovníci v sociálních službách

• Osoby vracející se na trh práce po návratu z 
rodičovské dovolené



Indikátory
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

67401 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení Služby Výstup

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

Dokumenty Výstup

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

62500 Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti Osoby Výsledek

62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci 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



Způsobilost výdajů
• Pravidla pro věcnou způsobilost

Specifická části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

• Časová způsobilost
Datum zahájení projektu nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy 
MAS.

• Informace o křížovém financování
V rámci této výzvy není možné využít křížového financování.

• Pravidla týkající se nepřímých nákladů 
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25%.



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 



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

• 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 !!



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 explover)

• 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



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

• 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


