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Představení výzvy – základní informace

• Vyhlášení výzvy MAS: 17. 9. 2018

• Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17. 9. 2018

• Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 17. 9. 2018

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 6. 11. 2018

• Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt

naplánovat: 36 měsíců



Cíl výzvy

• podpora osobám pečujícím o malé děti a osobám vracejícím se na trh práce po 
návratu z mateřské/rodičovské dovolené

• slaďování pracovního a rodinného života v regionu MAS

• podpora rodiny a předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich 
uplatnitelnosti na trhu práce

Finanční alokace výzvy

• alokace na výzvu: 1 046 000 Kč

• minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

• maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 046 000 Kč



Cílové skupiny

• Osoby pečující o malé děti
 osoby pečující o osobu mladší 15 let

• Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
 osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu 

mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce

Oprávnění žadatelé

• Obce

• Dobrovolné svazky obcí

• Organizace zřizované obcemi

• Organizace zřizované kraji

• Nestátní neziskové organizace

• Obchodní korporace

• OSVČ

• Poradenské a vzdělávací instituce 

• Školy a školská zařízení 



1) Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo  školní vyučování (ranní či 
odpolední pobyt)

 vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělávání

 zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních 
forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů

 cílem opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v 
zaměstnání (Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb 
zajišťujících péči o děti.)

2) Příměstské tábory
 podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin

 doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny 

 minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí 

 s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby na dobu trvání 
jednotlivého turnusu, popřípadě více turnusů v daném školním roce (podmínka realizace 
projektu; není součástí žádosti o podporu)

 příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) přítomných dětí, 
obsahující čas příchodu a odchodu dítěte (ověření při kontrole na místě)

Podporované aktivity



3) Dětské skupiny
 služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí

 je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na 
výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

 účelem podpory je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu

Podpora je určena pro:

a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení 
rodičů  do pracovního procesu,

b) vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské 
skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Žádost lze podat pouze na jednu ze zde uvedených variant podporovaných aktivit (a nebo b).



• u cílové skupiny rodičů dětí musí být zajištěna vazba na trh práce

• příjemce musí mít 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

doložení vazby na trh práce ze strany rodičů musí být provedeno před přijetím dítěte do zařízení 
(musí pokrývat celé období docházky dítěte)

potvrzení bude předmětem kontroly na místě, případně mohou být vyžádána při kontrole zprávy o 
realizaci projektu

Podmínky vymezující cílovou skupinu 
využívajících služeb péče o děti



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,

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



Kategorie způsobilých výdajů

1) Osobní náklady
• mzdy a platy pracovníků (kteří jsou zaměstnáni výhradně na projekt) včetně odvodů zaměstnavatele na 

sociální a zdravotní pojištění a další poplatky spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem 
povinně na základě právních předpisů
 tyto výdaje nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru, ŘO na portálu www.esfcr.cz zveřejňuje přehled 

obvyklých výší mezd a platů pro nejčastěji se vyskytující pozice v rámci projektů podpořených z OPZ

 úvazek osoby, u které je odměňování i jen částečně hrazeno z prostředků projektu OPZ, může být maximálně 1,0 dohromady u 
všech subjektů (příjemce) zapojených do daného projektu (tj. součet veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele/ů 
včetně případných DPP a DPČ nesmí překročit jeden pracovní úvazek), a to po celou dobu zapojení daného pracovníka do 
realizace projektu OPZ

• ostatní osobní náklady na zaměstnance, kteří jsou v rámci projektu zaměstnáni na dohodu o pracovní 
činnosti nebo dohodu o provedení práce

• výdaje na odměnu příjemce podpory, který je OSVČ; odměna musí odpovídat vykonané práci pro 
projekt

Podrobnosti viz kapitola 6.4.1. Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

http://www.esfcr.cz/


2) Cestovní náhrady
• Jízdní výdaje (vyhláška MPSV – upravuje výši cestovních náhrad)

• Ubytování

• Stravné

• Nutné vedlejší výdaje

• Cestovní náhrady pro zahraniční experty (ubytování, stravné a cestovné v ČR)

Podrobnosti viz kapitola 6.4.2. Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Kategorie způsobilých výdajů



3) Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu

• výdaje spojené s nákupem nového nebo použitého vybavení hmotné povahy a také výdaje na 
nehmotný majetek 

 včetně například nábytku, pokud je nezbytný pro realizaci projektu

 mezi zařízení a vybavení se nezařazují výdaje za nákup infrastruktury, za infrastrukturu se považují budovy, 
stavby, pozemky a technická zařízení nezbytná pro fungování budov a staveb, s nemovitostmi pevně spojená 
(vodovod, kanalizace, energetické, komunikační vedení apod.)

 vybavení a zařízení, resp. dlouhodobý (hmotný i nehmotný) majetek zakoupený i částečně z prostředků OPZ není 
příjemce oprávněn v době realizace projektu prodat či darovat

• výdaje na nákup použitého zařízení
 použité zboží nebylo v průběhu uplynulých 5 let získáno prostřednictvím podpory z veřejných rozpočtů (zejména 

státní dotace, podpory ze zdrojů EU)

 Kupní cena použitého zboží nepřesáhla jeho tržní cenu a byla nižší než cena obdobného, avšak nového zboží

Kategorie způsobilých výdajů



4) 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 

 např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa nebo které usnadní přístup osobám zdravotně 
postiženým

5) 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.) 

Kategorie způsobilých výdajů



Přímá podpora cílové skupiny 

Z rozpočtu projektu lze hradit výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektu. Tyto náklady 
jsou spojené zejména se zaměstnáváním a vzděláváním cílové skupiny projektu. Mezi tento typ 
nákladů patří zejména:

mzdové příspěvky

 cestovní náhrady, resp. jízdné (cestovné), ubytování a stravné účastníků projektů (tj. cílové skupiny)

 příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby

 jiné nezbytné náklady cílové skupiny

 příspěvek na osobní náklady týkající se mentora



Nepřímé náklady

• Pro zařazení do nepřímých nákladů je rozhodující, že daný pracovník: 

- nepracuje přímo s cílovou skupinou projektu nebo 

- nezajišťuje výstup, který je určen k přímému využití cílovou skupinou projektu

• Nejčastější:
 administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika, komunikační a informační 

opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy pro provoz projektu

 nákup papírů (včetně bloků), nákup psacích potřeb, nosičů pro záznam dat

 náklady na spotřební a kancelářský materiál/kancelářské pomůcky určené pro administraci projektu 
(nikoli materiál pro cílovou skupinu projektu)

 nájemné za prostory využívané k administraci projektu, tj. nikoli k práci s cílovou skupinou (např. 
kancelář projektu)

 energie, vodné, stočné v prostorech kanceláře projektu a dalších pronajímaných nemovitostech 
využívaných k realizaci projektu

 internetové a telefonické připojení, poštovné, dopravné, balné, bankovní poplatky



Podíl nákupu služeb na celkových 
přímých způsobilých nákladech 

projektu 

Snížení podílu nepřímých 
nákladů vyhlášeného ve výzvě 

do 60 % včetně 25%

více než 60 % a méně než 90 % 
snížení na 3/5 (60 %) základního 
podílu, tj. 15 %

90 % a výše 
snížení na 1/5 (20 %) základního 
podílu, tj. 5 %

Nepřímé náklady

• nepřímé náklady mohou dosahovat maximálně 25 % přímých způsobilých 
nákladů projektu 

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



Indikátory

• nástroj pro měření cíle/plánu, postupu či dosažení efektů

• indikátor = ukazatel

• indikátory poskytují zpětnou vazbu o tom, zda podpora splnila svůj účel, tj. zda 
projekt dosáhl stanovených cílů

• v průběhu realizace projektu musí příjemce naplňování indikátorů průběžně 
sledovat a vykazovat dosažené hodnoty v rámci zpráv o realizaci projektu

• za nesplnění cílových hodnot indikátorů hrozí ze strany řídícího orgánu OPZ 
sankce



Dělení indikátorů

• Indikátory výstupu
 tyto indikátory jsou určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které 

charakterizují konkrétní činnost; podávají informace o okamžitých výstupech realizace jednotlivých 
operací/akcí/projektů v rámci programu; příjemci mají činnosti, které vedou ke vzniku výstupů plně pod 
kontrolou

(vyjadřují např. počty osob, které byly v rámci daného projektu podpořeny)

• Indikátory výsledku
 jedná se o indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo cíle projektu 

dosaženo; indikátory výsledků vyjadřují okamžité efekty podpory, ke kterým došlo v době realizace 
projektu; výsledky vznikají díky činnosti projektu, příjemci na ně mají výrazný vliv, ale jejich dosahování 
je zčásti závislé i na vlivech nekontrolovatelných příjemci



Indikátory pro výzvu MAS - prorodinná opatření

a) Indikátory výstupu

* Pouze pokud je relevantní vůči plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým skupinám projektu: 

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích zařízení 

Osoby Výstup

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokumenty Výstup



Kód Název indikátoru Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

50110 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku Osoby Výsledek

50120 Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let Osoby Výsledek

62500 Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své 
účasti

Osoby Výsledek

62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Osoby Výsledek

62800 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

b) Indikátory výsledku



Zpracování a podání žádosti o podporu, systém ISKP 14+

• Při přípravě projektu je důležité mít na mysli, že úspěšný a přínosný projekt musí vycházet z 
identifikovaných potřeb cílových skupin a zároveň musí být v souladu s OPZ

• V rámci přípravy projektu je vhodné odpovědět si na následující 3 základní otázky:
 Co chceme a můžeme změnit? - Podstata otázky spočívá v definování konkrétních problémů, které 

chceme a jsme schopni projektem změnit.

 Jak toho chceme dosáhnout? – V rámci přípravy projektu je nutné definovat aktivity (strategii), kterými 
bude projekt realizován.

 Jak ověříme, že jsme byli úspěšní? – Musí existovat mechanismus pro posouzení dosažených výstupů a 
výsledků. Základním nástrojem jsou indikátory OPZ.

• Od chvíle, kdy začnete rozvíjet přípravu projektu, je nutné vědět, pro jakou cílovou skupinu bude 
projekt určený.

• Obecně platí, že žádost o podporu bude hodnocena podle kvality jejího obsahu, nikoli podle počtu 
stránek. Ve všech částech formuláře žádosti o podporu je vhodnější uvádět jasné a stručné 
informace, uvádět konkrétní údaje a ne pouze všeobecné fráze.



• žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v ISKP14+ (informační systém konečného 
příjemce)

• on – line aplikace
 nevyžaduje instalaci do PC

 vyžaduje pouze registraci s platnou e-mailovou adresou a telefonním číslem

• registrace do systému ISKP14+: https://mseu.mssf.cz/

• vyplnění elektronické verze žádossti

• finalizace elektronické verze žádosti

• podepsání a odeslání elektronické verze žádosti
 veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím ISKP14+

 zřízení elektronického podpisu před podáním/odesláním žádosti !! 

• nezasílat žádosti v listinné podobě ani prostřednictvím jiné formy doručování

• edukační videa: http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Zpracování a podání žádosti o podporu, systém ISKP 14+

https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa








Proces hodnocení a výběru projektů 

• hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení a výběru projektů -
podrobnosti - viz příloha č. 1 Výzvy MAS – „Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů“ 

• věcné hodnocení projektů výběrovou komisí MAS:
1) Potřebnost pro území MAS 

2) Účelnost 

3) Efektivnost a hospodárnost 

4) Proveditelnost

• další schvalování provádí ŘO OPZ (závěrečné ověření způsobilosti)

další schvalování provádí ŘO OPZ (závěrečné ověření 
způsobilosti)



• příjemce o tom, jak probíhá realizace podpořeného projektu, informuje ŘO prostřednictvím 
zpráv o realizaci projektu

• jednotlivé zprávy o realizaci projektu má příjemce za povinnost předložit za každé 
monitorovací období, zpravidla za každých 6 měsíců (přesné vymezení je vždy stanoveno v 
právním aktu o poskytnutí podpory)

• informace o pokroku v realizaci klíčových aktivit ve sledovaném období, informace o plnění 
indikátorů, informace o příjmech, informace o zajištění povinné publicity, informace o 
případných problémech, apod. 

Zprávy o realizaci projektu 



• Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ: 
 https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

• Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ: 
 https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817

• Výzva MAS včetně příloh:
 http://www.maspartnerstvi.cz/vyzvy-mas.html

• Pokyny k vyplnění projektové žádosti v ISKP2014+: 
 https://www.esfcr.cz/file/9143/

Důležité odkazy

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
http://www.maspartnerstvi.cz/vyzvy-mas.html
https://www.esfcr.cz/file/9143/


Děkuji za pozornost…


