
PRORODINNÁ OPATŘENÍ
V rámci specifického cíle ŘO: 2.3.1 
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sociálního začleňování ve 

venkovských oblastech
pořádá:

dne: 14. a 19.12.2017
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SEZNÁMENÍ S VÝZVOU MAS

• Číslo výzvy MAS: 295/03_16_047/CLLD_16_02_053

• Datum vyhlášení výzvy: 4.12.2017 (+ zpřístupnění žádosti o podporu + zahájení 
příjmu žádostí o podporu)

• Datum ukončení příjmu: 15.3.2018 ve 12h

• ALOKACE: 900 000,-

• Způsobilé výdaje - CZV:

 MIN: 400 000,-

 MAX: 900 000,- forma financování ex-ante

• Maximální délka trvání realizace projektu: 36 měsíců

• Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 1.7.2022



SEZNÁMENÍ S PODMÍNKAMI A PRAVIDLY

ZACÍLENÍ PODPORY

• Podpora příměstských táborů pro děti mladšího školního i předškolního věku 

• Podmínky realizace:

• doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny, kdy není v provozu škola 
či školka 

• minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí

• s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby 

• je nutné vést denní evidenci přítomných dětí 



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin (děti do 15let), v odůvodněných 
případech je možné umístit i děti předškolního věku. Je možné pokrýt jarní, letní, a 
podzimní prázdniny

• Min. kapacita –10 dětí; při kapacitě 15 dětí a více – 2 pečující osoby (v rámci DPP)

• Zajištění dopravy z a do příměstského tábora lze provozovat, pokud platí alespoň 
jedno z uvedených kritérií:

• neexistuje žádné spojení hromadnou dopravou

• neexistuje vhodné spojení hromadnou dopravou ve vhodném čase (dítě by na začátek nebo po 
konci dětské skupiny/příměstského tábora čekalo více než 30min)

• Návaznost spojů hromadné dopravy je komplikovaná (přestupy, čekání na jednotlivé spoje, interval 
mezi jednotlivými spoji je větší než 1hod)

• Nutné odůvodnit potřebnost služby



ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY – PODMÍNKY REALIZACE

• Týká se rodičů s předškolními a školními dětmi (1. stupeň ZŠ)

• V rozpočtu projektu může být společná doprava zahrnuta pouze jako služba

• Není možné využívat vlastního dopravního prostředku příjemce dotace nebo rodiče dítěte

• Cena služby vyplývá ze smlouvy s dopravce (není vázaná na veřejnou dopravu)

• S rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací na 
každé pololetí školního roku (podmínka realizace projektu; není součástí žádosti o podporu)

• Doporučujeme vedení denní evidence přepravovaných dětí

• Náklady na doprovázející/pečující osoby během cesty jsou způsobilými náklady projektu 
vždy v případě doprovázení předškolních dětí, u žáků 1.stupně ZŠ jen pokud příjemce uzná 
tento doprovod za potřebný ve zvlášť odůvodněných případech (např. vyžaduje-li to 
zdravotní stav dítěte apod.); ve druhém uvedeném případě musí žadatel odůvodnit potřebnost 
služby

• Přepravce musí dodržovat zákonné předpisy (sedačky a poutání dětí pásy)



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ A MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ :
•Nestátní neziskové organizace – spolky, o.p.s., ústavy, - 0%

•Církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně 
právní ochranu dětí, nadace a nadační fondy - 0% 

• Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, popř. DSO – 5% 

•Vzdělávací a poradenské instituce – PO a FO (včetně PO vykonávající činnost škol a školských 
zařízení), které mají v posledním daňovém přiznání uvedenou činnost v oblasti vzdělávání 
nebo poradenství – 0% 

•Školy a školská zařízení – zapsané ve školském rejstříku – 0% 

• Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s 
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové 
sdružení, družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) – 15% 

•OSVČ – 15% 

•Oprávnění partneři – partneři S/BEZ finančního příspěvku



CÍLOVÁ SKUPINA
Osoby pečující o malé děti (mladší 15 let)

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

Podmínky vymezující cílovou skupinu rodičů využívajících služeb péče o děti: 
• Musí být vždy zajištěna vazba na trh práce 

• Příjemce má pro každé dítě využívající služeb v rámci projektu písemně doloženo, že oba rodiče (resp. jiné 
osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií: 

• jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, 

• v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

• Pozn.: Rodič vracející se na trh práce po mateřské dovolené je stále v pracovním poměru, neměl by tedy být 
problém s doložením potvrzení o pracovněprávním vztahu.

- výdaje, které nemají přímý vztah k cílové skupině, nejsou způsobilými náklady projektu (např. 
stravné dětí, jízdné či případné vstupné), nemohou tedy být součástí rozpočtu projektu 

- cestovné pečujících/doprovázejících osob spadá do nepřímých nákladů 

- případné příspěvky rodičů (ponížené o úhradu výdajů mimo rozpočet projektu, např. stravné dětí) 
mohou být zahrnuty do spolufinancování ze strany příjemce (pokud by částka vybraných příspěvků 
přesáhla výši spolufinancování, bude se jednat o příjmy projektu) 

- výdaje, které nejsou hrazeny z projektu, ale jsou nezbytné pro jeho realizaci (např. stravné dětí) 
je třeba uvést v žádosti o podporu



CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby pečující o dítě jsou uvedeny v přihlášce dítěte do zařízení. V případě střídavé péče stačí 
uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá. Spolu s přihláškou rodič doloží 
následující doklady: 

• zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s 
uvedením doby trvání pracovního poměru; 

• OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění 

• nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); 

• osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu 

• osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení 
o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu. 

• V případě OSVČ se aktualizované potvrzení dokládá zpětně vždy s ročním vyúčtováním plateb pojistného. 
Jedná se o potvrzení o evidenci OSVČ u ČSSZ. 

• Frekvence dokládání vazby na trh práce: 

• Před přijetím dítěte do zařízení Aktualizovat s každou předkládanou zprávou o realizaci



INDIKÁTORY

Do indikátoru 6 00 00 - účastníci se započítává vždy pouze jeden z rodičů (osob pečujících o 
dítě ve společné domácnosti)
• pokud je v zařízení více sourozenců nebo dítě využívá více služeb, podpořenou osobou započtenou 

do indikátoru je stále jeden z rodičů

• Střídavá péče –podpořenou osobou je jedna osoba z každé domácnosti 

• Matka na rodičovské dovolené -nutná vazba na trh práce (pracovní smlouva, OSVČ)

Indikátor 5 00 01 - Kapacita zařízení = kapacita jednoho běhu tábora (většinou 15-20 dětí), 
běhy se nesčítají.



NEPOVINNÉ INDIKÁTORY

• Žadatel má povinnost v 
žádosti o podporu u těchto 
indikátorů vyplnit pole cílová 
hodnota. 

• Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou 

hodnotu 0.

• U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. 

• Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy 

o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+.



ČASOVÁ ZPŮSOBILOST

• Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. 

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

• V případě podpory poskytované v režimu blokové výjimky ze zákazu veřejné 
podpory může platit omezení, že zahájení realizace projektu musí následovat po 
termínu předložení žádosti o podporu.



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). 

2. Celkové nezpůsobilé výdaje - např. stravné dětí, jízdné, vstupné

- Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v kapitole 6 Specifické části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci OPZ



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:



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. 

• Pronájem prostor nutných pro realizaci projektu (kromě kancelářských prostor určených pro práci 
projektového či finančního manažera a koordinátora projektu nebo jiných administrativních pozic. 
Náklady na nájem těchto prostor spadají do nepřímých nákladů). 

• Doprava dětí - je možná pouze za předpokladu, že je nezbytná pro realizaci projektu s ohledem na 
cílovou skupinu a je efektivní a hospodárná 

• Animační služby, tzn. že pečující osoba pracuje na živnostenský list – nutno specifikovat v rámci 
rozpočtu (počet hodin, sazba…)

Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy MAS /4.12.2017/



HODNOCENÍ
• 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



HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

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

- NEOPRAVITELNÁ!

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
• první fáze hodnocení projektů; provádí jej určení pracovníci MAS.

• Hodnocení se zapisuje do MS2014+.



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PODROBNĚ
• Oprávněnost žadatele = Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k předkládání 
žádostí o podporu?

• Partnerství = Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s textem výzvy k předkládání 
žádostí o podporu?

• Cílové skupiny = Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu?

• Celkové způsobilé výdaje = Jsou CZV projektu v rozmezí stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o 
podporu?

• Aktivity = Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o 
podporu (včetně územní způsobilosti)?

• Horizontální principy = Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ?

• Trestní bezúhonnost = Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný?

• Soulad projektu s CLLD = Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD?

• Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele = Má žadatel administrativní, finanční a 
provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ? 



HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Kritéria věcného hodnocení

• 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?

Věcné hodnocení

- Druhá fáze hodnocení projektů

- Provádí hodnotitelská komise



HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Věcné 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)



SYSTÉM ISKP – WWW.MSEU.MSSF.CZ

























DOTAZY?



DĚKUJEME ZA POZORNOST


