
1. VÝZVA OPZ 2018 

Seminář pro žadatele 11. 12. 2018 



Základní údaje 

Termín vyhlášení výzvy:  24. 9. 2018 

Příjem žádostí:   24. 9. – 31. 12. 2018 
     (12:00) 

 

Alokace:    4 273 710 Kč 

Max délka realizace projektu: 36 měsíců 

Min. výše způsobilých výdajů: 400 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů: 4 273 710 Kč 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2022 



Územní vymezení 



Oprávnění žadatelé 

• Obce 

• Dobrovolné svazky obcí 

• Organizace zřizované obcemi 

• Nestátní neziskové organizace 

• Poradenské a vzdělávací instituce 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

• Školy a školská zařízení 

 
• Definice jednotlivých oprávněných žadatelů ve výzvě: 

 http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/09/1.-Soci%C3%A1ln%C3%AD-a-
komunitn%C3%AD-slu%C5%BEby.pdf 
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Míra podpory 

     



Míra podpory 

     



Forma podpory 

• Sociální služby, které budou podpořeny v rámci této výzvy, jsou 
považovány za služby obecného hospodářského zájmu. Sociální služby 
budou financovány formou vyrovnávací platby , upravené Rozhodnutím 
Komise č. 2012/21/EU.  

• Poskytovatel sociálních služeb musí být pověřen objednavatelem k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Použití finančních 
prostředků na aktivity spojené s poskytováním sociálních služeb zakládá 
veřejnou podporu slučitelnou se společným trhem pouze v případě 
dodržení zásad uvedených v Příloze č. 2. - Podpora sociálních služeb na 
území MAS z OPZ  -Vyrovnávací platba, které vychází z Rozhodnutí 
Komise č. 2012/21/EU. 

  



Partnerství 

• Partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (např. 
formou konzultací, odborné garance) 
 

• partner bez finančního příspěvku 
• partner s finančním příspěvkem 

 
• Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či 

odběratelském vztahu k příjemci dotace  
 
 
 
 

     



Cílové skupiny 

• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

• Osoby se zdravotním postižením 

• Osoby s kombinovanými diagnózami 

• Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém 
ubytování 

• Oběti trestné činnosti 

• Osoby pečující o jiné závislé osoby 

• Rodiče samoživitelé 

• Osoby ohrožené předlužeností 

• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 

• Osoby v nebo po výkonu trestu 

 

 



Cílové skupiny 

• Osoby opouštějící institucionální zařízení 

• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

• Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky 

• Sociální pracovníci 

• Pracovníci v sociálních službách 

 

 

 
• Definice jednotlivých cílových skupin ve výzvě: 

 http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/09/1.-Soci%C3%A1ln%C3%AD-a-
komunitn%C3%AD-slu%C5%BEby.pdf 
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Aktivity 

• Aktivity v oblasti sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených musí mít vždy přímý dopad na cílové 
skupiny, tj. jsou zaměřeny na přímou práci s cílovými skupinami. 
 

• Sociální služby - Bude podporováno poskytování pouze těch sociálních 
služeb, které jsou registrovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb 
uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného 
kraje (popř. obce).  
 

• Možnost zařazení do Dočasné sítě sociálních služeb v JMK 
• Pověření (nejpozději před vydáním právního aktu, na celou dobu 

realizace projektu, vydáno objednatelem, který je oprávněn pověření 
vydat – kraj. Některé kraje vydávají na období 1 roku, to řídícímu orgánu 
postačí s tím, že se pověření na příslušné roky budou dokládat. 

     



Aktivity 

• Komunitní sociální práce a komunitní centra  - činnosti nad 
rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v přirozené 
komunitě. 

• Gestorem komunitní sociální práce je kvalifikovaný sociální 
pracovník(dle zákona č. 108/2006 Sb.), například sociální 
pracovník obce či dobrovolného svazku obcí (i na malých 
obcích). 

• Konkrétní podobu aktivit v komunitním centru utváří cílová 
skupina podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit 
sociální situaci nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku. 

• Komunitní centrum by mělo být neutrálním a otevřeným 
prostorem, který umožňuje lidem scházet se, společně 
vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. 
 

 



Způsobilost výdajů věcná 

• Podrobné informace ke způsobilým výdajům jsou v kapitole č. 6 
Specifických pravidel pro žadatele. 
Odkaz: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817 

 
• Způsobilé výdaje:  
• osobní náklady (nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném čase, místě a 

oboru – informační systém MPSV o průměrném výdělku 
https://www.mpsv.cz/ISPV.php,  

• cestovné 
• nákup zařízení a vybavení (nákupem nového nebo použitého vybavení 

hmotné povahy ) 
• nájem či leasing zařízení a vybavení, budov   
• nákup služeb 
• celoživotní vzdělávání pracovníků (vzdělávání musí souviset s 

poskytováním základních činností sociálních služeb)  
• drobné stavební úpravy (do 40 000 Kč),  
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Způsobilost výdajů 

 

Časová způsobilost 

• Náklady vzniklé v době realizace projektu 

• Datum realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení 
výzvy MAS 

 

Křížové financování 

• V rámci této výzvy není umožněno využít křížové financování 



Nepřímé náklady 

• Nepřímé náklady mohou dosahovat maximálně 25 % 
přímých způsobilých nákladů projektu. 

 

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

• Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realizačního 
týmu  

• Spotřební materiál, zařízení a vybavení  

• Prostory pro realizaci projektu  

• Ostatní provozní výdaje  (internet, poštovné, telefon, úklid, 
pojistné , propagace) 

 



Indikátory 

 
• Nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit  
• Žadatel volí indikátory z výzvy, kterou jsou povinné k naplňování a současně 

všechny relevantní k vykazování  
• Výchozí hodnota povinných indikátorů je vždy 0  
 
• Indikátory povinné k naplňování = se závazkem  
• Indikátory povinné k vykazování = bez závazku 
 
• Nastavené hodnoty jsou závazné u povinných indikátorů  
• Úprava možná  – podstatná změna  
• Nesplnění (méně jak 85 %) = sankce  
 
• Průběžné sledování indikátorů  
• Zprávy o realizaci (indikátory se vykazují kumulativně)  
• Prokazatelnost  
• Záznamy o klientovi, prezenční listiny… 

 
 



Indikátory 

Indikátory se závazkem (povinné k naplňování ):  

 

 

 

 

 



Indikátory – bez závazku (povinné k vykazování) 

 

 

 

 

 



Podání žádosti 

• Žádost se podává elektronicky prostřednictvím systému ISKP 2014+ 
https://mseu.mssf.cz/ 
 

• K registraci do IS KP14+ nutná platná emailová adresa a telefonní číslo 
 

• Zřízení elektronického podpisu před podáním žádosti 
 
• Příručka k vyplnění žádosti na webu  
 https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-

/dokument/797956 
 

• Založit nový projekt - OP Z - (03_16_047) - Výzva pro MAS na podporu 
strategií komunitně vedeného místního rozvoje 
 

• Následně výběr podvýzvy: Výzva MAS Živé pomezí Krumlovsko-
Jevišovicko, z.s. OPZ - Sociální a komunitní služby - 1. výzva 
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Vyplňování žádosti 

 

• Formulář vyplňovat postupně dle záložek vlevo  

 

 

 

 

 

 



Podání žádosti 

Popis projektu a klíčové aktivity – limit pole nastaven na 2000 znaků – možno rozsáhlejší popis 
přidat jako přílohu 

 
Každá zvlášť, včetně pole Náklady na klíčovou aktivitu (pozor na soulad s rozpočtem) 
 
Horizontální principy  - Všechny tři, doporučeno uvést ,,neutrální vliv“, pokud ,,pozitivní“, pak 

nutno popsat 
 
Typ subjektu – validace dle IČ, pokud nefunguje nutno kontaktovat technickou podporu. 
 
Finanční plán - Generován automaticky, možno editovat, pozor na shodu s rozpočtem 
 
Příjmy projektu (tzn. vygenerované během realizace projektu)  
• Pokud si žadatel není jistý a neodhadne, dokládá během realizace a platby budou pokráceny 
• Úroky nejsou příjmy projektu 

 
 

• Příjmy projektu (tzn. vygenerované během realizace projektu)  
• •Pokud si žadatel není jistý a neodhadne, dokládá během realizace a platby budou pokráceny 
• •Úroky nejsou příjmy projektu 

 
 
 



Povinná publicita 

Min. 1 povinný plakát  

•Min. velikost A3 

•Informace o projektu  

 

•Šablony na www.esfcr.cznebo https://publicita.dotaceeu.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  

 



Kontakty 

 

 

• Ing. Petr Krška,  724 702 722,  manager@zivepomezi.cz 

 

 

• Ing. Lenka Řezáčová,  739 210 020,  rezacova@zivepomezi.cz 
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