
MAS PARTNERSTVÍ VENKOVA, Z. S. 
OPATŘENÍ OPZ Č. 2 PODPORA VZNIKU 
PRACOVNÍCH MÍST A 
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Seminář pro žadatele



PROGRAM SEMINÁŘE

Představení výzvy 
Podporované aktivity 
Způsobilé výdaje 
Indikátory 
Proces hodnocení a výběru projektů
Publicita 
ISKP14+ 

2



ZÁVAZNÉ DOKUMENTY

 Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce
 https://www.esfcr.cz/file/9002/

 Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce
 https://www.esfcr.cz/file/9003/

 Výzva MAS včetně příloh

 http://maspartnerstvi.cz/vyzvy-mas.html

 Pokyny k vyplnění projektové žádosti v ISKP2014+

 https://www.esfcr.cz/file/9143/
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
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Datum vyhlášení výzvy MAS 28. 08. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 28. 8. 2019, 14:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí 
o podporu

28. 8. 2019, 14:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí 
o podporu

30. 9. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické 
realizace projektu

31. 12. 2022 

B03/03_16_047/CLLD_16_01_096, Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti 
uchazečů II.
Finanční alokace: 3 800 000 CZK 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 800 000 CZK 

Forma podpory: ex ante /ex post



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY - CÍL
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• Řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech

• Realizované aktivity by neměly nahrazovat 
činnosti ÚP ČR, ale naopak je doplňovat a 
rozšiřovat s ohledem na detailní znalost 
lokálního trhu práce

• Důraz na individuální přístup k osobám z 
cílových skupin a respektování jejich 
specifických potřeb



CÍLOVÉ SKUPINY
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Cílovými skupinami jsou zejména:
Uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, neaktivní 
osoby, uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní 
osoby mladší 25 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace a 
osoby s kumulací hendikepů na trhu práce.



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
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Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli: 
Místní akční skupina, Obce, Dobrovolné svazky obcí, 
Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, 
Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, 
OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Profesní a 
podnikatelská sdružení, Sociální partneři, Školy a školská 
zařízení.



ŽADATELÉ - SPOLUFINANCOVÁNÍ
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Typ organizace - Méně rozvinuté regiony EU podíl
Státní

rozpočet Příjemce
Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy

dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)
85% 15% 0%

Obce, organizace zřizované obcemi

(s výjimkou škol a školských zařízení)
85% 10% 5%

Právnické osoby vykonávající činnost škol a

školských zařízení (zapsané ve školském  
rejstříku)

85% 15% 0%

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost :

Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy,
Církve a náboženské společnosti, Nadace a  

nadační fondy

85% 15% 0%

Ostatní subjekty:

Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva,
OSVČ

85% 0% 15%



PODPOROVANÉ AKTIVITY



PODPOROVANÉ AKTIVITY
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• Zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce (vzdělávací kurzy, kariérové poradenství, podpora 

získání či obnovení pracovních návyků) 
• Rekvalifikace a další profesní vzdělávání
• Podpora vytváření nových pracovních míst (formou mzdových příspěvků)
• Podpora umístění na uvolněná pracovní místa (formou mzdových příspěvků)
• Podpora zahájení podnikatelské činnosti (formou vzdělávání a poradenství)
• Podpora flexibilních forem zaměstnání (formou mzdových příspěvků bude podporováno 

vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek, podporováno sdílení místa, 
rotace na pracovním místě, práce na dálku).

• Prostupné zaměstnávání (projekty umožňující cílovým skupinám postupné zapojování na 
trh práce – např. pracovní místa na zkoušku).

• Doprovodná opatření (příspěvek na zapracování, jízdní výdaje, stravné, ubytování, 
příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, jiné nezbytné náklady cílové skupiny –
pouze po dobu jejich účasti v projektu).

• Podpora pracovního uplatnění

Detailní popis podporovaných aktivit viz Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit



NEPODPOROVANÉ AKTIVITY
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Příprava osob z CS ke vstupu či návratu na trh práce
Nebude podporováno:
• Kariérové poradenství pro žáky ZŠ
• Projekty založené pouze na rekvalifikacích a dalším vzdělávání bez přímé uplatnitelnosti osob 

z CS na trhu práce
• Podpora a poradenství v rozvoji lidských zdrojů v podnicích
Podpora udržitelnosti CS na trhu práce
Nebude podporováno:
• Práce na zkoušku (tzv. „ochutnávky“), při kterých není vyplácena zamci odměna (nutný soulad 

s § 109 zákona č. 262/2006 Sb.)

Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
Nebude podporováno:
• Mzdové příspěvky na vytvoření pracovních míst v sociálních službách, které jsou hrazeny z 

vyrovnávací platby

• Přijetí předchozích zaměstnanců na uvolněná pracovní místa
Podpora prostupného zaměstnávání
Nebude podpořeno:
• Volnočasové aktivity
• PC/jazykové kurzy jako samostatný projekt

• Tvorba komplexních vzdělávacích programů včetně e-learningových kurzů
• Všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude součástí komplexní poradenské práce s 

účastníkem projektu

• Zahraniční stáže
• Vzdělávání členů realizačního týmu



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
A ROZPOČET



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET
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Každý výdaj musí splňovat tyto podmínky

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. vznikl v době realizace projektu,
5. splňuje podmínky územní způsobilosti (tj. váže se na 

aktivity projektu, které jsou územně způsobilé),
6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný.



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET
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Osobní náklady
• Mzdy a platy (včetně dohod, odměn, náhrady za dovolenou apod.)

• Obvyklé ceny a mzdy – www.esfcr.cz

• Max. úvazek 1,0 dohromady u všech subjektů zapojených do daného projektu 
(tj. součet veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele/ů včetně 
případných dohod nesmí překročit jeden pracovní úvazek), a to po celou dobu 
zapojení daného pracovníka do realizace projektu OPZ

• Kapitola 6.4.1 Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Cestovní náhrady
• Výdaje za jízdné, ubytování, stravné a další nezbytné výdaje
• Vyhláška MPSV – upravuje výši cestovních náhrad
• Zahraniční pracovní cesty – vyhláška MF

• Cestovné zahraničních expertů (per diems) do ČR
• Kapitola 6.4.2 Specifická část pravidel

http://www.esfcr.cz/


ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET
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Zařízení a vybavení
• Investiční výdaje – odpisovaný hmotný majetek (PC vyšší než 40 tis. Kč) a 

nehmotný majetek (PC vyšší než 60 tis. Kč), lze pořizovat i část investičního 
výdaje

• Neinvestiční výdaje – neodpisovaný hmotný (PC nižší než 40 tis. Kč) a 
nehmotný majetek (PC nižší než 60 tis. Kč)

• U nákupu vybavení pro realizační tým např. PC, lze do nákladů uvést pouze 1 
ks na 1 úvazek, pokud je úvazek nižší, lze uplatnit pouze část PC vztahující se 
k danému úvazku (např. 0,3 úvazek = 0,3 ceny počítače)

Nákup služeb
• Služby nezbytné pro realizaci aktivit, musí vytvářet novou hodnotu
Např. lektorské služby, zpracování analýz, vytvoření nových publikací, pronájem 
prostor pro práci s CS, školení, kurzy



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET
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Drobné stavební úpravy
• Výdaje na drobné stavební úpravy jsou způsobilé pouze tehdy, pokud 

cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období 
nepřesáhne v úhrnu 40 000 Kč na každou jednotlivou účetní položku 
majetku

• Jedná se o úpravu pracovního místa, o přístup osobám zdravotně 
postiženým atd.

Přímá podpora cílové skupiny
• Mzdy zaměstnanců z cílové skupiny

• Jen PS nebo DPČ (ne DPP)

• Cestovné, ubytování, při služebních cestách pro CS

• Jiné nezbytné náklady pro CS pro realizaci projektu



INDIKÁTORY



INDIKÁTORY
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= nástroje pro měření dosažených efektů projektových  aktivit

 Indikátory výstupů

 Indikátory výsledků

 Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou  
relevantní pro jeho projekt

 Pravidla, včetně definic jednotlivých Indikátorů, jsou k  dispozici 

v Obecné části pravidel pro žadatele a  příjemce v rámci OPZ



INDIKÁTORY – POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S INDIKÁTORY
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 Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů
 Včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty

 Nastavení je závazné
 Úprava – podstatnou změnou
 Při nesplnění – sankce

 Průběžné sledování jejich naplnění
 Ve zprávách o realizaci projektu

 Prokazatelnost vykazovaných hodnot

 Záznamy o každém klientovi, prezenční listiny atd.  
ověřitelné případnou kontrolou, monitorovací listy



INDIKÁTORY – SE ZÁVAZKEM
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•Hodnoty, které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má 
dosáhnout  díky realizaci projektu



INDIKÁTORY – BEZ ZÁVAZKU
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•Hodnoty, které nepředstavují závazek žadatele, ale které je nutné 
sledovat  (Žadatel má povinnost vyplnit cílovou hodnotu indikátorů, u 
nerelevantních je  možno uvést hodnotu 0).



PROCES HODNOCENÍ A 

VÝBĚRU PROJEKTŮ



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ
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 Problematika hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného
hodnocení a výběru projektů

 Viz Příloha č. 1 Výzvy MAS – Informace o způsobu hodnocení a 

výběru  projektů

 Viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ

 Hodnocení žádosti ze strany MAS bude dokončeno do 30 pracovních 
dnů  od ukončení přijmu žádostí

 Další schvalování provádí ŘO OPZ



PUBLICITA



PUBLICITA
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 Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi  o 

projektu – k využití el. šablona na 

https://publicita.dotaceeu.cz/

o Po celou dobu realizace projektu

o V místě realizace projektu snadno viditelném pro  
veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy

o Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na 
všech těchto  místech

o Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, bude 

umístěn v sídle  příjemce
o Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je 

možné pro

všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát

https://publicita.dotaceeu.cz/


PUBLICITA
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Generátor povinné publicity ESIF je nutné použít pro vytvoření  povinného 
plakátu, který musí každý příjemce podpory umístit v místě  realizace 

projektu (ev. Dočasná/stálá deska či bilboard).  http://publicita.dotaceeu.cz

http://publicita.dotaceeu.cz/


IS KP14+



IS KP14+
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 Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských  
strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém 
období  2014-2020

 On-line aplikace

 Nevyžaduje instalaci do PC

 Vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem

 Edukační videa

 http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-

videa

http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa


IS KP14+
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IS KP14+ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI

 Registrace do systému IS KP14+

 https://mseu.mssf.cz/ (Jen v prohlížeči Microsoft Explorer nebo

 Mozilla firefox)

 Vyplnění elektronické verze žádosti

 Finalizace elektronické verze žádosti

 Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti

 Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě

 prostřednictvím IS KP14+

 Zřízení elektronického podpisu před podáním/odesláním žádosti
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https://mseu.mssf.cz/


DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Romana Přichystalová
mob. +420 774 457 342

e-mail: romana.prichystalova@maspartnerstvi.cz

Ing. Ivana Štěpánová, DiS.
email: ivana.stepanova@maspartnerstvi.cz


