
Seminář pro žadatele k Výzvám 
MAS pro OP Zaměstnanost

10.1.2017 Náklo



Vyhlášené výzvy

Číslo výzvy Název výzvy Finanční alokace

014/03_16_047/CLLD_

15_01_004

I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –

podpora prorodinných opatření – MAS 

Moravská cesta

4 124 120 CZK

016/03_16_047/CLLD_

15_01_004

I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –

podpora zaměstnanosti – MAS Moravská 

cesta

2 061 000 CZK

017/03_16_047/CLLD_

15_01_004

I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –

podpora sociálních služeb, aktivit 

sociálního začleňování a komunitních 

center – MAS Moravská cesta

4 123 880 CZK

Výzvy jsou dostupné na webových stránkách MAS 

Moravská cesta:

http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-opz/

http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-opz/


014/03_16_047/CLLD_15_01_004

I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora prorodinných opatření –

MAS Moravská cesta



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora prorodinných opatření

Druh výzvy MAS Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 

výzvy MAS Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS 19. 12. 2016

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v 

monitorovacím systému MS2014+ 22. 12. 2016, 17:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 12. 2016, 17:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 2. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 

projekt naplánovat 36 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 

projektu 31. 8. 2021



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora prorodinných opatření

FINANČNÍ ALOKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy 4 124 120 CZK

Forma financování Ex ante 

Minimální výše celkových způsobilých 

výdajů projektu 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých 

výdajů projektu 4 124 120 CZK



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora prorodinných opatření



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora prorodinných opatření

POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT:

 zařízení péče o děti zajišťující péči o děti 

v době mimo školní vyučování (ranní či 

odpolední pobyt)

 doprovody na kroužky a zájmové aktivity 
(vždy vázáno na další aktivity – dětské skupiny, péče o děti –

ranní či odpolední pobyt)

 příměstské tábory (samostatný projekt, nemůže být 

kombinován s aktivitou – Doprovody na kroužky a zájmové 

aktivity)

 společná doprava dětí do/ze školy, dětské 

skupiny a/nebo příměstského tábora (i jako 

samostatný projekt)

 dětské skupiny 

 vzdělávání pečujících osob 

DETAILNÍ POPIS PODPOROVANÝCH 
AKTIVIT – Příloha č. 1

CÍLOVÉ SKUPINY:

 Osoby pečující o malé děti 

 Osoby vracející se na trh 

práce po návratu z mateřské 

dovolené/rodičovské 

dovolené 

 Osoby pečující o jiné závislé 

osoby

 Rodiče samoživitelé 

MUSÍ BÝT Z ÚZEMÍ MAS



016/03_16_047/CLLD_15_01_004

I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora zaměstnanosti – MAS 

Moravská cesta



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora zaměstnanosti

Druh výzvy MAS Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v 

rámci výzvy MAS Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS 19. 12. 2016

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v 

monitorovacím systému MS2014+ 22. 12. 2016, 17:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 12. 2016, 17:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 

projekt naplánovat 36 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 

projektu 30. 6. 2021



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora zaměstnanosti

FINANČNÍ ALOKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy 2 061 000 CZK

Forma financování Ex ante 

Minimální výše celkových způsobilých 

výdajů projektu 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých 

výdajů projektu 2 061 000 CZK



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora zaměstnanosti



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora zaměstnanosti

POPIS PODPOROVANÝCH 
AKTIVIT:

 Příprava osob z cílových skupin 

ke vstupu či návratu na trh 

práce 

 Zvyšování zaměstnanosti 

cílových skupin (zprostředkování 

zaměstnání, vytváření nových prac. míst, 

zahájení podnikatelské činnosti…)

 Podpora udržitelnosti cílových 

skupin na trhu práce (flexibilní formy 

zaměst., podpora zaměstnanců…)

 Podpora prostupného 

zaměstnávání 

DETAILNÍ POPIS 
PODPOROVANÝCH AKTIVIT –

Příloha č. 1

CÍLOVÉ SKUPINY:

 Zaměstnanci

 Uchazeči o zaměstnání

 Zájemci o zaměstnání

 Neaktivní osoby 

 Osoby se zdravotním postižením

 Osoby s kumulací hendikepů na trhu 

práce 

 Osoby vracející se na trh práce po 

návratu z mateřské/rodičovské dovolené 

 Osoby s nízkou úrovní kvalifikace

 Uchazeči a zájemci o zaměstnání a 

neaktivní osoby mladší 25 let 

 Propuštění zaměstnanci

MUSÍ BÝT Z ÚZEMÍ MAS



017/03_16_047/CLLD_15_01_004

I. výzva OP Zaměstnanost (2016) –
podpora sociálních služeb, aktivit 

sociálního začleňování a komunitních 
center – MAS Moravská cesta



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) – podpora 
sociálních služeb, aktivit sociálního začleňování 
a komunitních center 

Druh výzvy MAS Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v 

rámci výzvy MAS Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS 19. 12. 2016

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v 

monitorovacím systému MS2014+ 22. 12. 2016, 17:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 12. 2016, 17:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 2. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 

projekt naplánovat 36 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 

projektu 30. 6. 2021



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) – podpora 
sociálních služeb, aktivit sociálního začleňování 
a komunitních center 

FINANČNÍ ALOKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy 4 123 880 CZK

Forma financování Ex ante 

Minimální výše celkových způsobilých 

výdajů projektu 400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých 

výdajů projektu 4 123 880 CZK



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) – podpora 
sociálních služeb, aktivit sociálního začleňování 
a komunitních center 



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) – podpora sociálních služeb, 
aktivit sociálního začleňování a komunitních center 

POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT:

a) Podpora poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a
prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených - Podporovány
budou zejména sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány
odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 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) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo
prevence sociálního vyloučení
c) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování nad rámec základních činností sociálních služeb
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

DETAILNÍ POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT – Příloha č. 2



I. výzva OP Zaměstnanost (2016) – podpora sociálních služeb, 
aktivit sociálního začleňování a komunitních center 

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 malé děti

 Osoby pečující o jiné závislé osoby

 Osoby ohrožené předlužeností

 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi

 Osoby opouštějící institucionální zařízení

 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

 Sociální pracovníci 

 Pracovníci v sociálních službách 

 Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

MUSÍ BÝT Z ÚZEMÍ MAS



Způsobilé/nezpůsobilé výdaje

Způsobilé 
o Osobní náklady 
o Cestovné 
o Nákup zařízení a vybavení 

spotřebního materiálu
o Nájem či leasing zařízení a 

vybavení, budov
o Odpisy
o Drobné stavební úpravy 
o Nákup služeb 
o Přímá podpora cílové 

skupiny 
o Finanční výdaje, správní a 

jiné poplatky
o Věcné příspěvky

Nezpůsobilé 
o Úroky z dlužných částek 
o Nákup nezastavěných a zastavěných 

pozemků za částku 10 % celkových 
způsobilých výdajů

o DPH
o Pokuty, penále

Způsobilé výdaje musí splnit 
podmínku: 

VZNIKLY V DOBĚ REALIZACE 
PROJEKTU (Př. není možné do 

ZV zahrnout zpracování 
projektové dokumentace)

VÝDAJE, KTERÉ NEMAJÍ 
PŘÍMÝ VZTAH K CÍLOVÉ 

SKUPINĚ NEJSOU 
ZPŮSOBILÝMI NÁKLADY 

PROJEKTU
(Př. CS – rodiče dětí, poté 

nejsou ZV náklady na stravné 
dětí, vstupné, jízdné…)



Hodnocení a výběr projektů

I. KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

o Hodnocení se provádí podle hodnotících kritérií (příloha výzvy)

 Kontrola přijatelnosti (při nesplnění kritérií, vyloučen z dalšího hodnocení)

 Kontrola formální (při nesplnění jednoho nebo více kritérií – vyzván k 
doplnění – 5 pracovních dnů)

o Kontrolu provádí dva hodnotitelé - určený pracovník MAS a předseda MAS

o Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti musí být dokončena do 30 
pracovních dnů od uzávěrky příjmu žádostí 

o MAS po provedení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá 
žadatelům informaci o výsledku hodnocení

o Žadatelé, kteří byli na základě tohoto hodnocení vyloučeni z dalšího výběru, 
budou upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářního dní ode 
dne doručení negativního výsledku o přezkum hodnocení



Hodnocení a výběr projektů

II. VĚCNÉ HODNOCENÍ

o Hodnocení provádí hodnotící komise MAS složená minimálně ze tří členů

o Hodnocení se provádí podle hodnotících kritérií (příloha výzvy)

o Každé kritérium má stanovenou bodovací škálu

o Hodnotící komise stanoví výsledný počet bodů a ověří, že počet bodů dosáhl minimální 
bodové hranice – 50 bodů 

o Výstupem hodnocení je seznam projektů v pořadí dle počtu přidělených bodů

o Při hodnocení bude dodržena podmínka zákazu komunikace hodnotitelů s žadateli 
v průběhu věcného hodnocení

o Věcné hodnocení by mělo být ukončeno do 50 pracovních dní od provedení hodnocení 
přijatelnosti a formálních náležitostí

o MAS po provedení věcného hodnocení zasílá žadatelům informaci o výsledku 
hodnocení

o Žadatelé, kteří byli na základě tohoto hodnocení vyloučeni z dalšího výběru, budou 
upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářního dní ode dne doručení 
negativního výsledku o přezkum hodnocení.



MS 2014+ 

Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu ISKP:

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

https://mseu.mssf.cz/

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956
https://mseu.mssf.cz/


Důležité dokumenty 

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost:

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

Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se 

skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: 

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

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817


Prosíme o zasílání projektů ke konzultaci



Děkuji za pozornost

Ing. Aneta Műllerová 
Asistent MAS

Tel.: 608 082 619
E-mail: aneta.mullerova@moravska-cesta.cz


