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Seznámení s výzvou MAS
• Číslo výzvy MAS: 760/03_16_047/CLLD_16_02_053

• Datum vyhlášení výzvy: 7.5. 2019 (+ zpřístupnění žádosti o podporu + zahájení příjmu 

žádostí o podporu)

• Datum ukončení příjmu: 20.6.2019 ve 14,00 hod.

• ALOKACE: 3 336 990,-

• Způsobilé výdaje:

• MIN: 400 000,-

• MAX: 1 700 000,-

• Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců

• Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31.12. 2022



Seznámení s podmínkami a pravidly

ZACÍLENÍ PODPORY
• Podpora dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, s kumulací hendikepů na trhu 

práce, které jsou nejvíce vzdáleny od trhu práce a osoby vracející se na trh práce po 

návratu z mateřské/rodičovské dovolené. 

• Podporované aktivity:

• Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 

• Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 

• Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

• Prostupné zaměstnávání



Oprávnění žadatelé a míra spolufinancování

• Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona – 0% 

• Obce – 5%

• Dobrovolné svazky obcí – 5%

• Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení) –

5%

• Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském 

rejstříku) – 0%



Oprávnění žadatelé a míra spolufinancování

• Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (s výjimkou aktivity 4.1 Integrační 
sociální podnik a 4.2 Environmentální sociální podnik): - 0%

• Obecně prospěšné společnosti 

• Spolky 

• Ústavy 

• Církve a náboženské společnosti 

• Nadace a nadační fondy 

• Místní akční skupiny 

• Hospodářská komora, Agrární komora 

• Svazy, asociace 

• Obchodní společnosti – 15%

• Státní podniky – 15%

• Družstva – 15%

• OSVČ – 15%

• Profesní komory – 15%



Cílová skupina
• Uchazeči o zaměstnání

• Zájemci o zaměstnání

• Neaktivní osoby 

• Osoby se zdravotním postižením

• Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

• Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let 

• Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené 

• Osoby pečující o jiné závislé osoby 

• Osoby opouštějící institucionální zařízení

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

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



Indikátory
• 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 indikátorům vlevo.

V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel 
povinnost kromě indikátorů se závazkem vykazovat dosažené 

hodnoty také pro: 
a) Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků 

jako je např. věk, postavení na trhu práce, případné 

znevýhodnění, atd.

b) Indikátory z tabulek 2 a 3, které jsou relevantní vůči 

plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým skupinám 

projektu. 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.



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: 



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

15 kal. dnů na odvolání v případě negativního výsledku

15 kal. dnů na odvolání v případě negativního výsledku

30 prac. dnů

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+.



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 MAS

- Každé níže uvedené kritérium má pod sebou další podotázky



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)

• Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem 4 (nedostatečně), 

tak i když žádost získá min. 50 nebo i více bodů, pak tato žádost nesplnila podmínky 

věcného hodnocení



Systém ISKP – www.mseu.mssf.cz

























DOTAZY?

Děkujeme za pozornost


