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ZÁKLADNÍ 
INFORMACE K 
VÝZVĚ

 Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 26.2.2018

 Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 
26.2.2018

 Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:  25.5.2018

 Celková částka dotace pro výzvu:
 2 000 000 Kč

 MINIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu:  400 000 Kč

 MAXIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč

 Míra podpory: 85%

 Forma podpory: Dotace – ex-ante financování 



TYPY 
PODPOROVANÝCH 
PROJEKTŮ

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání:

 integrační sociální podnik

 environmentální sociální podnik



ROZDÍLY

Integrační sociální podnik 

 „subjekt sociálního podnikání“

 PO založená dle soukromého 
práva nebo FO, které splňují 
principy integračního sociálního 
podniku.

 Integrační sociální podnik 
naplňuje veřejně prospěšný cíl, 
kterým je:

 zaměstnávání a sociální 
začleňování osob 
znevýhodněných na trhu práce,

 a tento cíl je formulován v 
zakládacích dokumentech.

 Vzniká a rozvíjí se na konceptu 
tzv. trojího prospěchu –
ekonomického, sociálního a 
environmentálního.

Environmentální sociální podnik

 Environmentální sociální podnik 
existuje, aby naplňovat veřejně 
prospěšný cíl, kterým je:

 řešení konkrétního 
environmentálního problému* a 
sociální začleňování osob 
znevýhodněných na trhu práce,

 a tento cíl je formulován v 
zakládacích dokumentech

* environmentální problém je definován jako 
problém způsobený činností člověka s negativními 
následky pro životní prostředí. Aktivita 
environmentálního sociálního podniku je 
prostředkem nápravy těchto negativních následků.



TYPY 
PODPOROVANÝCH 
PROJEKTŮ

INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK

a) Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a 
pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v 
souladu s principy sociálního podnikání

b) Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních 
zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu

c) Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama)

d) Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně 
naplňování principů sociálního podnikání v praxi

ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK

a) Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a 
pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v 
souladu s principy sociálního podnikání

b) Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních 
zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu

c) Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama)

d) Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně 
naplňování principů sociálního podnikání v praxi



ZPŮSOBILÉ 
VÝDAJE

Podpora z OPZ je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý výdaj
je takový, který:

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

2. je v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí
podpory,

3. je přiměřený,

4. 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,

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

6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný

7. je nezbytný pro dosažení cílů projektu.



ZPŮSOBILÉ 
VÝDAJE

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

Investičními výdaji se pro potřeby výše uvedeného limitu rozumí:

 Výdaje na pořízení nehmotného majetku v pořizovací ceně nad 60
000 Kč

 Výdaje na pořízení hmotného majetku v pořizovací ceně nad 40
000 Kč

 Stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací pokud
převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období
částku 40 000 Kč



PŘÍMÉ 
NÁKLADY, 
NEPŘÍMÉ 
NÁKLADY

1.1 Přímé náklady – náklady, které mají přímou vazbu na cílovou
skupinu a klíčové aktivity

• 1.1.1 Osobní náklady
• 1.1.2 Cestovné
• 1.1.3 Zařízení, vybavení a spotřební materiál
• 1.1.4 Nákup služeb
• 1.1.5 Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)
• 1.1.6 Přímá podpora CS

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

• pozor, pokud je podíl nákupu služeb od externích
dodavatelů na celkových přímých nákladech projektu více
než 60 % -> procento nepřímých nákladů se snižuje

• nedokládají se ŘO OP
• Používají se na „provoz“ projektu, patří sem i projektový

manažer (pozor na název pozice koordinátor).
• Administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví,

personalistika komunikační a informační opatření,106 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 (nájemné za prostory využívané k
administraci projektu, např. kancelář projektu; odpisy budov
využívaných pro projekt (pro administraci projektu i práci s cílovou
skupinou); energie, vodné, stočné v prostorech kanceláře projektu)

• Ostatní provozní výdaje



PŘÍMÉ 
NÁKLADY, 
NEPŘÍMÉ 
NÁKLADY

• Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25
%.

• Zároveň platí, že pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne
formou nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta
nepřímých nákladů snížena.

• Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu
služeb v těchto intencích:

2. Celkové nezpůsobilé výdaje 
• úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí 

úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky; 
• nákup nezastavěných a zastavěných pozemků za částku přesahující 10 % 

celkových způsobilých výdajů na danou operaci. 
• daň z přidané hodnoty, kromě případů, kdy je podle vnitrostátních 

právních předpisů neodpočitatelná.
• pokuty a penále. 



PŘÍMÉ 
NÁKLADY, 
NEPŘÍMÉ 
NÁKLADY

 Mzdy a platy pečujících osob - pracovní smlouvy, DPP, DPČ –
Doporučujeme DPP.

 Úvazek - maximálně 1,0 (součet veškerých úvazků zaměstnance u
všech subjektů zapojených do projektu – příjemce a partneři), a to
po celou dobu zapojení daného pracovníka do realizace projektu.
Platí i při DPP.

 Stanovení výše osobních nákladů dle Obvyklých mezd/platů pro
OPZ nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a
oboru!

 Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné,
aby byl za stejnou práci placen vícekrát

 Pozice hrazené z nepřímých nákladů se do rozpočtu projektu
neuvádějí např. projektový manažer, koordinátor projektu
(nepracují přímo s cílovou skupinou)



PŘÍMÉ 
NÁKLADY, 
NEPŘÍMÉ 
NÁKLADY

 CESTOVNÉ

• Cestovné ani jízdné členů realizačního týmu není způsobilým přímým
výdajem

• Cestovné pečujících osob spadá do nepřímých nákladů projektu

• Cestovné dětí nemůže být součástí projektového rozpočtu, musí být hrazeno
rodiči, musí být v projektu popsáno (výlety, nejedná se o dopravu na tábor)

 NÁKUP ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

• Způsobilým výdajem projektu je vybavení zařízení samotného, které je
pracovištěm pečujících osob

• Z projektu je možné hradit pouze takovou část nákladů, která odpovídá výši
úvazku člena realizačního týmu

• Nákup zařízení a vybavení pro pracovní pozice, které patří do nepřímých
nákladů, není možné pořizovat v rámci přímých nákladů, lze pořídit v rámci
nepřímých nákladů

• Nábytek, hračky, hry, výtvarné či sportovní potřeby, vybavení pro příměstské
tábory Dle tabulky Obvyklých cen zařízení a vybavení:
https://www.esfcr.cz/obvykleceny-a-mzdy-platy-opz/-/dokument/799359

• Pozor na kancelářské potřeby, které spadají do nepřímých nákladů



PŘÍMÉ 
NÁKLADY, 
NEPŘÍMÉ 
NÁKLADY

NÁKUP SLUŽEB

 Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí 
vytvářet novou hodnotu. Předmětem nákupu mohou být zejména 
následující služby:

 zpracování analýz, průzkumů, studií;

 lektorské služby;

 školení a kurzy, příp. mentoring;

 vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD, 
DVD atd. (pozn.: nejedná se o nákup původních děl);

 pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou (např. pronájem 
učebny, pronájem prostor pro chráněnou dílnu apod.)

 Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu 
vyhlášení výzvy MAS /26.2.2018/



OPRÁVNĚNÍ 
ŽADATELÉ

 osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem 
v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy 
také IČ);

 osoba, která má aktivní datovou schránku;

 osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy 
účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího 
odstavce.



CÍLOVÉ 
SKUPINY

 V rámci skupiny aktivit Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání jsou cílové 
skupiny vymezeny podle typu sociálního podniku.

 U integračních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny 
na osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním 
vyloučením, a to:

 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (způsob doložení v 
průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení 
v evidenci Úřadu práce ČR)

 Osoby se zdravotním postižením

 Osoby v nebo po výkonu trestu

 Osoby opouštějící institucionální zařízení

 Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči 
o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR 

 Osoby pečující o jiné závislé osoby



CÍLOVÉ 
SKUPINY

 U environmentálních sociálních podniků jsou cílové skupiny 
omezeny na:

 Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců

 Osoby se zdravotním postižením

 Osoby v nebo po výkonu trestu

 Osoby opouštějící institucionální zařízení

 Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči 
o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR

 Neaktivní osoby

 Osoby pečující o malé děti

 Uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a 
více let

 Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v 
profesní přípravě

 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 
dovolené

 Osoby pečující o jiné závislé osoby



INDIKÁTORY
Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty Výstup

6 25 00 Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy pro ukončení své 
účasti

Osoby Výsledek

6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Osoby Výsledek

6 28 00 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

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

6 00 00 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

1 02 13 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře Organizace Výstup

1 02 12 Počet podpořených již existujících sociálních podniků Organizace Výstup

V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek žadatele, 
kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu) k následujícím 
indikátorům:

Indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a 
podporovaným cílovým skupinám projektu.



PROCES 
HODNOCENÍ 
PROJEKTŮ

 Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
- možnost 1x opravit FN (lhůta 5 prac. dnů)

 Zaslání rozhodnutí o výsledku hodnocení 

 Věcné hodnocení

 Zaslání rozhodnutí o výsledku hodnocení

 Výkonná rada MAS vybírá projekty k realizaci

30 prac. dnů

15 kal. dnů na odvolání v případě negativního výsledku

15 kal. dnů na odvolání v případě negativního výsledku

50 prac. dnů



KRITÉRIA 
FORMÁLNÍCH 
NÁLEŽITOSTÍ 
A 
PŘIJATELNOS
TI

Kritéria formálních náležitostí

 Úplnost a forma žádosti

 Podpis žádosti

- žadatel vyzván 1x k opravě nebo 
doplnění žádosti

- ve lhůtě do 5 pracovních dní

Kritéria přijatelnosti

 Oprávněnost žadatele

 Partnerství

 Cílové skupiny

 Celkové způsobilé výdaje

 Aktivity

 Horizontální principy

 Trestní bezúhonnost

 Soulad projektu s CLLD

 Ověření administrativní, finanční a 
provozní kapacity žadatele

• první fáze hodnocení projektů; provádí jej určení 
pracovníci MAS.

• Hodnocení se zapisuje do MS2014+.

NEOPRAVITELNÉ



KRITÉRIA 
VĚCNÉHO 
HODNOCENÍ

 Lze získat maximálně 100 bodů.

 Aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, musí získat 
nejméně 50 bodů

 Zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být 
hodnoceny deskriptory 1–3. (velmi dobře – dobře – dostatečně)

OTÁZKY
• Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné 

řešit s ohledem na cíle strategie CLLD a je cílová skupina adekvátní náplni 
projektu?

• Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich 
výstupy k jeho splnění?

• Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil?
• S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a 

hospodárné použití zdrojů?
• Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?
• Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost?
• Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?



PŘÍLOHY 
ŽÁDOSTI

Podnikatelský plán

 (max. 20 stran bez příloh)

 formulář této přílohy je v elektronické podobě k dispozici v 
ISKP14+, v němž žadatel zpracovává žádost o podporu,

 dále je k dispozici na webových stránkách OP Zaměstnanost

 Počet příloh podnikatelského plánu je omezen max. na 2, a to 
smlouvy s odběrateli a/nebo partnerské smlouvy (nepovinná/é 
příloha/y) a finanční plán v Excelu.

 Žadatel předkládá do systému IS KP14+ max. 3 přílohy 
(dokumenty), a to podnikatelský plán, finanční plán v Excelu a 
příp. smlouvy s odběrateli a/nebo partnerské smlouvy (ostatní 
přílohy nebudou v rámci hodnotícího procesu považovány za 
relevantní).

 Doporučená šablona finančního plánu je přílohou výzvy MAS



Systém ISKP –
www.mseu.mssf.cz























DOTAZY, 
DISKUZE

 Děkujeme za pozornost


