Seminář pro žadatele
„6. výzva OPZ MAS Podchlumí
Sociální služby a sociální začleňování II“
14.10.2019 13:00

Program semináře
▪ Seznámení s výzvou
▪ Podporované aktivity
▪ Podání žádosti o dotaci

▪ Hodnocení a výběr projektů
▪ Diskuze a dotazy

5. Výzva OPZ MAS Podchlumí – Prorodinná opatření
Číslo výzvy

995/03_16_047/CLLD_16_01_053

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční osa

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

Typ výzvy

kolová

Území realizace

Území MAS Podchlumí

Termíny výzvy
Datum vyhlášení výzvy MAS
Datum zpřístupnění

24.09.2019
24.09.2019 12:00

Datum zahájení příjmu žádostí o
24.09.2019 12:00
podporu
Datum ukončení příjmu žádostí o
30.11.2019 12:00
podporu
Maximální délka, na kterou je žadatel 36 měsíců
oprávněn projekt naplánovat
Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu

31.12.2022

Alokace výzvy
Celková alokace výzvy: 3 163 404 Kč
Min. výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu 400 000 Kč
Max. výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu 3 163 404 Kč

Vymezení oprávněných žadatelů
▪ Místní akční skupina

▪ Obchodní korporace

▪ Obce

▪ OSVČ

▪ Dobrovolné svazky obcí

▪ Poradenské a vzdělávací
instituce

▪ Organizace zřizované
obcemi
▪ Nestátní neziskové
organizace

▪ Poskytovatelé sociálních
služeb
▪ Školy a školská zařízení

Míra podpory – rozpad financování
Typ příjemce

▪Školy, školská zařízení
▪PO vykonávající činnost škol a školských zařízení
▪Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost (OPS, spolky, NNO)
▪Obce
▪DSO
▪Příspěvkové organizace obcí a DSO
▪Ostatní subjekty/příjemci (obchodní
společnosti, družstva, statní podniky, OSVČ)
Forma financování: ex ante nebo ex post

Evropský
podíl

Příjemce

Státní
rozpočet

až 100 %

85 %

0%

15 %

až 95 %

85 %

5%

10 %

až 85 %

85 %

15 %

0%

Veřejná podpora
Aktivity A (Sociální služby):
▪ Bude financováno formou VYROVNÁVACÍ PLATBY - viz příloha č. 5 Výzvy MAS
Aktivity B (Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování):
▪ Fakultativní činnosti sociálních služeb a další programy a činnosti soc. začleňování, které
nejsou sociálními službami, jsou službami mimo režim veřejné podpory
Pozn.: V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory!

Příjmy projektu
▪ Příjmem projektu se rozumí příjmy vygenerované projektem v době realizace projektu
▪ Mezi příjmy projektu patří např. příjmy za poskytované služby (konferenční poplatky, poplatky za
školení apod.), příjmy za prodej výrobků, které vznikly v rámci projektu (tj. výrobků, na jejichž vznik
byly vynaloženy výdaje projektu); pronájem prostor, zařízení, softwaru atd. financovaných v rámci
projektu atd.
▪ Příjmem projektu nikdy nejsou úroky z bankovního účtu, obdržené platby
ze smluvních
pokut, peněžní jistota
▪ Do
žádosti
o
podporu
se
uvádí
pouze
„předpokládané
čisté
příjmy“
do řádku „Jiné peněžní příjmy“ (v případě vyrovnávací platby vypočtené na listu ISKP přílohy 11A) – o
tyto příjmy bude vždy snížena poskytnutá podpora ŘO
▪ Čistým příjmem je ta částka příjmů, která převyšuje částku vlastního financování způsobilých výdajů
projektu ze zdrojů příjemce
(pokud příjemce má vlastní financování viz povinná míra
spolufinancování)
▪ Nepředpokládané i předpokládané čisté příjmy se budou reportovat průběžně ve Zprávách o
realizaci projektu (ZoR)

Podporované aktivity
A. Podpora sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní
formou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby)
oprávněnými partnery jsou pouze partneři bez finančního příspěvku

B. Další programy a činnosti mimo režim zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, s cílem sociálního začlenění a prevence
sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených.
oprávněnými partnery jsou partneři s i bez finančního příspěvku

A. Podpora sociálních služeb poskytovaných terénní
a ambulantní formou v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
Možné podporované sociální služby:
✓ 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

B. Další programy a činnosti mimo režim zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
Možné podporované sociální služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí
aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním
aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi
programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody
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
aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení
aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů
aktivity přispívajíc k boji s diskriminací
aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území

B. Další programy a činnosti mimo režim zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
Doplňkově podporované aktivity:
✓ Koordinace a síťování sociálních služeb, ale pouze ve vazbě na přímou
práci s cílovými skupinami osob (klienty)

✓ Vzdělávání pracovníků organizací

Indikátory - se závazkem
Kód

Název indikátoru

Měrná
Typ
jednotka indikátoru

6 00 00

Celkový počet účastníků

Účastníci

Výstup

6 70 01

Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

6 70 10

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výstup

▪ Povinnost stanovit v žádost cílové hodnoty indikátorů včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty
▪ Případná změna, je považována za změnu podstatnou, jejich nedodržení je sankciováno
6 00 00 – identifikovaní účastníci přesahující bagatelní podporu (více jak 40 hodin/projekt)
6 70 10 – anonymní klienti či osoby s bagatelní podporou
6 00 00 a 6 70 10 – nevykazují se stejné podpořené osoby
6 70 01 – počet míst vyjádřených jako max. počet osob, které může podpořená služba či program v danou
chvíli obsloužit

Indikátory - bez závazku
Kód

8 05 00

Název indikátoru
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů
(vč. evaluačních)

Dokumenty

Výstup

6 74 01

Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení

Osoby

Výsledek

Měrná jednotka Typ indikátoru

6 73 10

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

Osoby

Výsledek

6 73 15
6 25 00

Bývalí účastníci projektů v oblasti SS, u nichž služba naplnila svůj účel
Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti

Osoby
Osoby

Výsledek

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Zvýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání,
jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřující si kvalifikaci nebo
jsou zaměstnáni, a to i OSVČ

Osoby

Výsledek

Osoby

Výsledek

Kód

6 28 00

Měrná jednotka Typ indikátoru

Cílové skupiny
▪ Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním
vyloučením ohrožené

▪ Osoby ohrožené předlužeností

▪ Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s
duševním onemocněním)

▪ Osoby opouštějící institucionální zařízení

▪ Osoby s kombinovanými diagnózami
▪ Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo
nejistém ubytování
▪ Oběti trestné činnosti

▪ Osoby pečující o malé děti
▪ Osoby pečující o jiné závislé osoby
▪ Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

▪ Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
▪ Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

▪ Sociální pracovníci
▪ Pracovníci v sociálních službách
▪ Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v
oblasti sociálních služeb a sociální integrace
▪ Zaměstnanci

Způsobilost výdajů
Časová způsobilost:
▪ datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy
MAS, tj. 24.9.2019
▪ náklady vzniklé v době realizace projektu
▪ nejzazší termín ukončení realizace projektu 31.12.2022

Věcná způsobilost:
▪ Viz kapitola 6. Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ způsobilé (přímé a nepřímé náklady) a nezpůsobilé výdaje

Věcná způsobilost výdajů
Investiční výdaje:
▪ Investiční výdaje = odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší než
40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč)
▪ Podíl investičních výdajů v rámci celkových přímých způsobilých výdajů nesmí
být vyšší než 50 %
Křížové financování:
▪ Pro tuto výzvu není relevantní

Celkové způsobilé výdaje
a) Přímé náklady – přímá podpora cílové
skupiny
▪ Osobní náklady
▪ Cestovné
▪ Zařízení, vybavení a spotřební materiál
▪ Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov
▪ Odpisy

▪ Nákup služeb
▪ Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)

b) Nepřímé náklady
25% z přímých způsobilých nákladů
▪ Administrativa, řízení projektu
▪ Odpisy, nájemné (k administraci projektu)

▪ Energie

(přesný výčet položek ve Specifické části pravidel
pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně
vzniklými výdaji a případně také s nepřímými
náklady)

Způsobilé výdaje - shrnutí
▪ jsou v souladu s právními předpisy (zejména legislativou EU a ČR)
▪ jsou v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí podpory
▪ jsou přiměřené (viz kapitola 6.1 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce)

▪ vznikly v době realizace projektu a byly uhrazen nejpozději do okamžiku ukončení
administrace závěrečné zprávy o realizaci projektu
▪ váží se na aktivity projektu, které jsou územně způsobilé (území MAS Podchlumí)

▪ jsou řádně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné

Příklady
Náklady související s provozem vozidla
▪ Pohonné hmoty, povinné ručení – nepřímý náklad
▪ Používání vozu k dojíždění za klienty – přímý náklad – výdaj je nezbytný pro projekt a dosažení cíle
▪ Hrazení odpisů/operativní leasing/finanční leasing (aktivity A)

Nutné zdůvodnění potřebnosti v žádosti o podporu
Cestovné

▪ Cestovné pro CS – přímý náklad (přímá podpora) X cestovné pracovníků (soc., terénní pracovníci) –
nepřímý náklad
▪ Pronájem místností pro práci s CS – přímý náklad (nákup služeb) X pronájem místností pro pracovníky
– nepřímý náklad

Přílohy
Aktivita A) (Sociální služby)
▪ Údaje o sociální službě (viz. příloha č. 6 výzvy MAS)

✓ Údaje slouží k výpočtu vyrovnávací platby
✓ Obsahuje veškeré náklady a výnosy služeb

Právní předpisy
▪ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
▪ Vyhláška č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách

Podání žádosti o dotaci
▪ Elektronicky prostřednictvím IS KP 14+ (MS 2014+)
▪ Žadatel musí mít aktivní datovou schránku a vlastnit elektronický podpis
▪ Pokyny k vyplnění žádosti

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravyzadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

Portál IS KP 14+
▪ Otevírat pouze přes prohlížeč Internet Explorer! - nejnovější verze
webová stránka https://mseu.mssf.cz
▪ Registrace žadatele
▪ Vyplnění elektronické žádosti (PŘÍRUČKA OPZ „Pokyny k vyplnění
žádosti o podporu v IS KP14+“ (v aktuálním vydání) zveřejněna na
http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
▪ Elektronický podpis statutárního zástupce

Hodnocení a výběr projektů
1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí - hodnotí kancelář MAS
Podchlumí (dle kritérií v příloze č. 1 výzvy)
2. Věcné hodnocení projektů – provádí Výběrová komise MAS Podchlumí
(dle kritérií v příloze č. 1 výzvy)
3. Výběr projektu – provádí Rada spolku MAS Podchlumí
4. Závěrečné ověření způsobilosti projektů – provádí MPSV

Hodnocení a výběr projektů
Fáze
Kontrola přijatelnosti a
formálních náležitostí
Odvolání

Lhůta
do 20 pracovních dní od uzávěrky příjmu žádostí

do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku
do 40 pracovních dní od kontroly přijatelnosti a
Věcné hodnocení
formálních náležitostí
Odvolání
do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku
do 15 pracovních dní od dokončení věcného
Výběr projektů
hodnocení
Závěrečné ověření způsobilosti není závazně určeno (cca do 10 pracovních dní od
MPSV
odeslání z MAS)
Vydání právního aktu MPSV
do 3 měsíců od výběru žádosti o podporu

Informace
▪ Odkaz na výzvu MAS včetně příloh http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-op-zamestnanost/
▪ Portál MPSV https://www.esfcr.cz/
▪ MS 2014+ - IS KP 14+ https://mseu.mssf.cz

▪ Pokyn k vyplnění žádosti o podporu https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-vramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956
▪ Obecná a specifická část pravidel pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/pravidla-prozadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
▪ Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-aprijemce-opz/-/dokument/797817
▪ Dokumenty MPSV vydané pro potřeby OPZ: https://www.esfcr.cz/dokumenty

Kontakty
MAS Podchlumí, z. s.
Holovousy 39
508 01 Hořice
Email: mas@podchlumi.cz

Ing. Tereza Šubrtová

+420 777 854 526

subrtova@podchlumi.cz

Mgr. Kristýna Švůgerová

+420 724 164 673

svugerova@podchlumi.cz

Děkujeme za pozornost
a těšíme se na Vaše
žádosti ☺

