
  

 

 
 

MAS Sedlčansko, o.p.s. 

 

POZVÁNKA  

na zasedání Rozhodovacího výboru (3/2019) 

 

Datum konání:   18. 9. 2019 

Místo konání:   Kancelář MAS, Petrovice 139  

Čas konání:  9:00 hodin 

 

Program:   

1. Zahájení 

2. Schválení výzvy č. 4 IROP  

3. Schválení výzvy č. 5 IROP  

4. Schválení Fiche 8 a preferenční kritéria 

5. Schválení 3., 4. a 5.výzvy OPZ 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

 

 

 

      Petr Halada                                                                                                                                                                                                                             

Předseda Rozhodovacího výboru 

 

 





Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Termíny

MAS Sedlčansko,o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Sedlčansko na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Sedlčansko – IROP – Infrastruktura vzdělávání II“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 

INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

Identifikace výzvy

Integrovaný regionální operační program

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

IROP 3 – Podpora regionálního vzdělávání

Nerelevantní

Kolová

4.

10.10.19 8:00

10.10.19 8:00

N/R

15.11.19 12:00

Datum zahájení realizace 

projektu

01.01.2014

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit 

projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být 

stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace 

projektu

30.06.2022

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.



Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

minimální výše CZV na projekt 500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt 2 000 000,00 Kč

Forma podpory

Podmínky veřejné podpory
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie.

Dotace – ex-post financování.

Převod finančních prostředků – ex-post financování (pro organizační složky státu a jejich příspěvkové 

organizace).

Zacílení podpory

Podpora

5 000 000,00 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %

Státní rozpočet - 0 %

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Typy podporovaných projektů

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro 

přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných 

do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání 

dětí zaměstnanců),

- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o 

změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb., - služeb péče o děti do tří let věku v 

denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní 

docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

(volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,

- spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby). Projektové záměry musí být v 

souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura základních škol 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky 

pro přivedení inženýrských sítí                                                                                                                                           

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb.)                                                                                                                                                                     

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)                                                                                                                                  

- pořízení vybavení budov a učeben                                                                                                                                        

- pořízení kompenzačních pomůcek                                                                                                                                               

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní 

vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v 

Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:                                                                                                                                                                       

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, 

technické a řemeslné obory);                                                                                                                                                  

- budování bezbariérovosti škol;                                                                                                                                                                    

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita 

navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.                                                                                                    

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.



Území realizace
Území vymezené ve schválené strategii SCLLD MAS Sedlčansko, o.p.s. Výdaje spojené s realizací 

projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé

Společné pro všechny aktivity 

- kraje

- organizace zřizované nebo zakládané kraji

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

- organizační složky státu

- příspěvkové organizace organizačních složek státu

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- zařízení péče o děti do 3 let,

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o 

děti,                                                                                                                                                                                          

Aktivita Infrastruktura základních škol 

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit                                                                       

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Typy podporovaných projektů

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně 

vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí - rekonstrukce a stavební úpravy stávající 

infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší 

odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských 

zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích 

(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné 

obory);

- budování bezbariérovosti škol;

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita, 

navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání                                                           

- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání                                                                                                                                                                

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb.)                                                                                                                                                             

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)                                                                                                                           

- pořízení vybavení budov a učeben                                                                                                                                        

- pořízení kompenzačních pomůcek Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové 

kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a 

řemeslné obory).                                                                                                                                                         

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním 

plánem vzdělávání.



1 Infrastruktura předškolního vzdělávání

2 Infrastruktura základních škol

3 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

4 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě žadatele

4 Výpis z rejstříku trestů–příloha zrušena

5 Studie proveditelnosti

6
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je

předmětem projektu

7 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení

8

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního

záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

9
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro

ohlášení stavby

10 Položkový rozpočet stavby

11 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

15

Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno potvrzení

stavebního úřadu (Příloha nad rámec výzvy ŘO IROP, platí pro

všechny podporované aktivity)

13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

14 Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Cílová skupina

Společné pro všechny aktivity 

- osoby sociálně vyloučené

- osoby ohrožené sociálním vyloučením

- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

- pedagogičtí pracovníci

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- děti do 3 let

- děti v předškolním vzdělávání

Aktivita Infrastruktura základních škol a Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

- žáci (studenti)

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání

- žáci (studenti)

- děti v předškolním vzdělávání

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového 

vzdělávání dětí a mládeže                                                                                                                                                         

- dospělí v dalším vzdělávání

Věcné zaměření

Podporované aktivity

Indikátory

Společné pro všechny aktivity

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání                                                                                                                                        

5 01 20 - Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

Pro aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání



13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Informace o křížovém

financování

Povinné přílohy

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických 

pravidlech výzvy č. 68 IROP v kapitole 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4 a 3.4.4.: (verze 1.2, platnost od 

3.5.2018),http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-

Infrast          

Pro aktivitu Infrastruktura základních škol

Pro aktivitu Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Příjmy projektu
Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení 

(tzv. jiné peněžní příjmy).                                                                                   

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce 

integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými 

pravidly (verze 1.13, platnost od 2.10.2019), Specifickými pravidly (verze 1.2, platnost od 3.5.2018). V 

době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených 

Pravidel.

Časová způsobilost 1.1.2014 - 30.6.2022

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

• V kolových výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných pravidel, pokud 

to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí.Podmínky pro případnou 

změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast                 

• O změně pravidel výzvy jsou žadatelé informováni prostřednictvím MS2014+ do 5 pracovních dnů dle 

Interních postupů MAS. Změna je zároveň zveřejněna na internetových stránkách www.mas-

sedlcansko.eu                                                                                                                                                                                

• Provádění změn výzvy se řídí Interními postupy MAS dostupnými na strankách MAS http://www.mas-

sedlcansko.eu/zakladni-dokumenty-mas/



1
Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a 

kritéria věcného hodnocení

2
Příloha č. 2 Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno potvrzení 

stavebního úřadu

Další specifika výzvy MAS bude vytvářet seznam náhradních projektů.

Forma a způsob podání žádosti o 

podporu
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Způsob hodnocení projektů

Hodnocení žádostí o podporu probíhá po ukončení příjmu žádostí kolové výzvy MAS.

Způsob hodnocení žádostí probíhá dle schválených Interních postupů MAS Sedlčansko, o.p.s. 

dostupných na http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-dokumenty-mas/ viz kap. 5. Hodnocení a 

výběr projektů.

1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá dle kritérií stanovených v příloze č. 1. 

Hodnocení provádí Kancelář MAS, a to vedoucí pracovník sclld a projektoví manažeri. Vedoucí 

pracovník sclld za něj nese odpovědnost.  

2. Věcné hodnocení žádosti probíhá dle kritérií stanovených v příloze č. 1. Hodnocení provadí Hodnotící 

komise. Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrová komise.

3. Výběr projektů.  Za výběr projektů zodpovídá Rozhodovací výbor. 

Minimální bodová hranice pro schválení projektu:  30 bodů; maximální počet bodů:  60. 

 Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení a to dle schválených Interních postupů MAS 

Sedlčansko, o.p.s. dostupných na http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-dokumenty-mas/.

V případě, že požadavky na financování v projektech, které splnily minimální bodovou hranici, přesahují 

alokaci výzvy, může Rozhodovací výbor MAS stanovit náhradní projekty. 

Kritéria pro hodnocení projektů Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení

Seznam příloh výzvy

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Kontakty pro poskytování 

informací

Ervín Haintz, MBA – vedoucí pracovník SCLLD, 602 41 62 81                                                                                    

Mgr. Jana  Mašková – manažer projektu, 777 32 60 62                                                                                                        

e-mail: mas.sedlcansko@email.cz

https://mseu.mssf.cz/
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast


Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti - IROP 3 – Podpora regionálního vzdělávání napravitelné kritérium

4. Výzva MAS Sedlčansko-IROP-Infrastruktura vzdělávání II nenapravitelné kritérium

Kritéria formálních 

náležitostí - 

napravitelná

Číslo Název kritéria
Napravitelnost / 

Nenapravitelnost
Způsob hodnocení kořenového kritéria Referenční dokument

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě Napravitelné kritérium

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané 

formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.

NE -  Žádost o podporu není podána v předepsané 

formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.                                                                                            

Žádost o podporu, Výzva MAS

2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Napravitelné kritérium

ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána 

statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.

NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána 

statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.                                                                                           

 Žádost o podporu, Plná moc, 

Pověření

3.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti 

požadované v dokumentaci k výzvě MAS
Napravitelné kritérium

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy 

a obsahově splňujı ́náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy 

nebo obsahově nesplňujı ́náležitosti, které požaduje 

MAS v dokumentaci k výzvě.

Žádost o podporu,Výzva MAS, 

povinné přílohy, Specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 

68 IROP ve znění platném ke dni 

vyhlášení výzvy

Kritéria přijatelnosti - 

nenapravitelná

Číslo Název kritéria
Napravitelnost / 

Nenapravitelnost
Způsob hodnocení kořenového kritéria Referenční dokument

1.
Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného 

rozvoje území MAS Sedlčansko
Nenapravitelné kritérium

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - 

Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 

Sedlčansko

NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - 

Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 

Sedlčansko                                                                  

Žádost o podporu                         

Studie proveditelnosti                 

SCLLD 

2. Statutární zástupce je tresně bezúhonný Nenapravitelné kritérium
ANO – Statutární zástupce je trestně bezúhonný.

NE -  Statutární zástupce není trestně bezúhonný.                 

Žádost o podporu

3. Projekt bude realizován na území MAS Sedlčansko Nenapravitelné kritérium

ANO – Projekt je realizován na území vymezeném 

SCLLD  MAS Sedlčansko.

NE – Projekt je realizován mimo území vymezené 

SCLLD MAS Sedlčansko.                                                   

Poznámka:

Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo 

žadatele může být i mimo území vymezené SCLLD MAS  

Sedlčansko                                             

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Text výzvy MAS

Kritéria přijatelnosti - 

napravitelná

Číslo Název kritéria
Napravitelnost / 

Nenapravitelnost
Způsob hodnocení kořenového kritéria Referenční dokument

1.
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 

MAS
Napravitelné kritérium

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS

NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS                                                      

Text výzvy MAS                                

Žádost o podporu                              

2. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS Napravitelné kritérium
ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.                                                                                                   

                                                                                              

NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS.                                                                                                 

Text výzvy MAS                               

Žádost o podporu                          

Studie proveditelnosti

3.
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů,pokud jsou stanoveny
Napravitelné kritérium

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů.

NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů.                               

Text výzvy MAS                              

Žádost o podporu                            

4. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny Napravitelné kritérium
ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.                               

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 

68 IROP ve znění platném ke dni 

vyhlášení výzvy

5. Výsledky projektu jsou udržitelné Napravitelné kritérium

ANO – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků 

pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení 

financování.

NE –  žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků 

pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení 

financování.

Žádost o podporu                             

Studie proveditelnosti                                               

6. Potřebnost realizace projektu v území MAS Sedlčansko odůvodněná Napravitelné kritérium
ANO - Žadatel odůvodnil potřebnost projektu                                                                                                                  

                                                                                                

NE - Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu           

Žádost o podporu                             

Studie proveditelnosti                                               

7. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP Napravitelné kritérium

ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 

horizontálních priorit IROP                                                                                                                                                   

                                                                                                 

 NE - Projekt má negativní vliv na některou z 

horizontálních priorit IROP                                                                                                                                            

Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS
4.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl 2.4 a 

výzvu MAS
Nenapravitelné kritérium

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 

pro příslušný specifický cíl a výzvu.

NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce 

pro příslušný specifický cíl a výzvu.                 



Kritéria přijatelnosti - 

napravitelná

Číslo Název kritéria
Napravitelnost / 

Nenapravitelnost
Způsob hodnocení kořenového kritéria Referenční dokument

1.
Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci 

udržitelnosti projektu
Napravitelné kritérium

ANO – žadatel  popsal  zajištění  realizace  a 

udržitelnosti  ve  studii  proveditelnosti  a v

žádosti o podporu.                                                                                 

                 

NE – žadatel  nepopsal  zajištění  realizace  a 

udržitelnosti  ve studii proveditelnosti a v žádosti o 

podporu

Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti

2.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na období 2015-2020. 

Napravitelné kritérium

ANO - projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 

2015 - 2020.                                                                                                                                                                            

                                                                                                 

 NE - projekt není v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 

2015-2020.                                                                                                                                                              

                                                                                 

NERELEVANTNÍ - projekt je zaměřen na zařízení péče o 

děti do 3 let nebo není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje soustavy ČR na období 2015-

2020 

3. Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018. Napravitelné kritérium

ANO - Projekt je v souladu s Akčním plánem 

inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018.

NE - Projekt není v souladu s Akčním plánem 

inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018.

NERELEVANTNÍ - projekt je zaměřen na zařízení péče o 

děti do 3 let nebo není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Akční plán 

inkluzivního vzdělávání na období 

2016-2018

4.
Projekt zaměřený na mateřskou školu zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP).
Nenapravitelné kritérium

ANO – Projekt mateřské školy je v souladu s místním 

akčním plánem vzdělávání.

                                                                                               

NE – Projekt mateřské školy není v souladu s místním 

akčním plánem vzdělávání.

                                                                                        

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na mateřskou 

školu podle zákona č. 561/2004 Sb., ale je zaměřen na 

jiný typ předškolního vzdělávání nebo projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, příslušný Místní 

akční plán (MAP), resp. Strategický 

rámec MAP

5. Projekt řeší nedostatek kapacit v území Nenapravitelné kritérium

ANO - Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v 

území                                                                                     

NE - Projekt neřeší nedostatek kapacit v území                                                                                                     

                                                                                     

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastrukturu pro předškolní vzdělávání

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Rejstřík škol a 

školských zařízení, resp. Evidence 

dětských skupin

6. Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ. 
 Napravitelné kritérium

ANO - projekt nezískal podporu z Národního fondu pro 

podporu MŠ a ZŠ. .                                                                                                                                                              

                                                                                              

NE - projekt byl podpořen z Národního fondu pro 

podporu MŠ a ZŠ. .                                                                                                                                                   

                                                                                   

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastrukturu pro předškolní vzdělávání

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Národní fond pro 

podporu MŠ a ZŠ (Fond rozvoje 

kapacit základních a mateřských 

škol)

6.

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci 

a další děti a žáci s potřebou podpůrných 

opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se 

sociálním znevýhodněním). 


Napravitelné kritérium

ANO - projekt nepodporuje žádná opatření, která 

vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s 

potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 

se sociálním znevýhodněním). Nejsou finančně 

podporovány aktivity zařazující děti do následujících 

zařízení: - do zařízení samostatně zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd, - 

 do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle 

potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, - 

do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro 

žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení. 

                                                                                                 

 NE -projekt  podporuje opatření, která  vedou k 

diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 

jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). Jsou finančně podporovány aktivity 

zařazující děti do následujících zařízení: - do zařízení 

samostatně zřízených pro žáky se zdravotním 

postižením nebo do jejich přípravných tříd, - do zařízení 

vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, - do tříd, 

oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném zařízení. 

                                                                                         

NERELEVANTNÍ –  projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastrukturu pro předškolní vzdělávání

Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti

Specifická kritéria přijatelnosti integrovaných projektů CLLD pro SC 2.4 IROP -  Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY 

Aktivita – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání



2.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na období 2015-2020. 

Napravitelné kritérium

ANO - projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 

2015 - 2020.                                                                                                                                                                           

                                                                                                

NE - projekt není v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 

2015-2020.                                                                                                                                                      

                                                                         

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastrukturu základních škol. 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje soustavy ČR na období 2015-

2020 

3. Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. Nenapravitelné kritérium

ANO - projekt je v souladu s příslušným Místním 

akčním plánem.                                                                                                                                                                   

                                                                                              

NE - projekt není v souladu s příslušným Místním 

akčním plánem.                                                                                                                                                          

                                                                                     

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastrukturu základních škol. 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Místní akční plán, 

resp. Strategický rámec MAP

4. Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. Nenapravitelné kritérium

ANO - projekt není zaměřen na výstavbu nové školy.                                                                                                 

                                                                                           

NE - projekt je zaměřen na výstavbu nové školy.                                                                                                   

                                                                                     

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastrukturu základních škol. 

Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti

6. Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ. 
 Napravitelné kritérium

ANO - Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro 

podporu MŠ a ZŠ na stejné výdaje.

                                                                                                   

   NE - Projekt byl podpořen z Národního fondu pro 

podporu MŠ a ZŠ na stejné výdaje.             

NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura základních škol

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Národní fond pro 

podporu MŠ a ZŠ (Fond rozvoje 

kapacit základních a mateřských 

škol)

2. Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. Nenapravitelné kritérium

ANO - Projekt je v souladu s příslušným Krajským 

akčním plánem.

                                                                                               

NE - Projekt není v souladu s příslušným Krajským 

akčním plánem. 

                                                                                          

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Krajský akční plán, 

resp. Seznam projektových záměrů 

pro investiční intervence IROP

3. Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. Napravitelné kritérium

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu (vznik) nové 

školy.

                                                                                              

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu (vznik) nové školy.

                                                                                          

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura střední a vyšších odborných škol.

Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti

4.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na období 2015-2020.
Napravitelné kritérium

ANO - Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 

2015 - 2020.

                                                                                              

NE - Projekt není v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 

2015-2020.

                                                                                          

NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na období 2015-2020 

5.

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci 

a další děti a žáci s potřebou podpůrných 

opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se 

sociálním znevýhodněním). 


Napravitelné kritérium

ANO - projekt nepodporuje žádná opatření, která 

vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s 

potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 

se sociálním znevýhodněním). Nejsou finančně 

podporovány aktivity zařazující děti do následujících 

zařízení: - do zařízení samostatně zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd, - 

 do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle 

potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, - 

do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro 

žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení. 

                                                                                               

NE -projekt  podporuje opatření, která  vedou k 

diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 

jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním). Jsou finančně podporovány aktivity 

zařazující děti do následujících zařízení: - do zařízení 

samostatně zřízených pro žáky se zdravotním 

postižením nebo do jejich přípravných tříd, - do zařízení 

vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, - do tříd, 

oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném zařízení. 

                                                                                         

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastrukturu základních škol. 

Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti

Aktivita – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Aktivita – Infrastruktura základních škol



2. Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. Nenapravitelné kritérium

ANO - Projekt je v souladu s příslušným Místním 

akčním plánem anebo příslušným Krajským akčním 

plánem vzdělávání nebo seznamem projektových 

záměrů pro investiční intervence

                                                                                             

NE - Projekt není  v souladu s příslušným Místním 

akčním plánem anebo příslušným Krajským akčním 

plánem vzdělávání nebo seznamem projektových 

záměrů pro investiční intervence

                                                                                         

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Místníakční plán 

anebo Krajský akční plán, nebo 

seznam projektových záměrů pro 

investiční intervence

3. Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území. Napravitelné kritérium

ANO - Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit pro 

zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v 

území.

                                                                                              

NE - Projekt neřeší nedostatek kapacit pro zájmové, 

neformální nebo celoživotní vzdělávání v území

                                                                                         

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání

Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti

4.

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s potřebou 

podpůrných opatření (osoby se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). 

Napravitelné kritérium

ANO - projekt nepodporuje žádná opatření, která 

vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s 

potřebou podpůrných opatření (osoby se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).                                                                                                                                                                

                                                                                              

NE - projekt podporuje opatření, která vedou k 

diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 

je romské obyvatelstvo a další osoby s potřebou 

podpůrných opatření (osoby se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).                                                                                                                                                           

                                                                                         

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání.

Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti

Aktivita – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

ANO - Projekt nepodporuje žádná opatření, která 

vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s 

potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 

se sociálním znevýhodněním).

Nejsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do 

následujících zařízení:

- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd,

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného 

podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % 

dětí,

- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro 

žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení.

                                                                                                   

   NE - Projekt podporuje opatření, která vedou k 

diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 

jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

Jsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do 

následujících zařízení:

- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd,

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného 

podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % 

dětí,

- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro 

žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení.

NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na aktivitu 

Infrastrukturu středních a vyšších odborných škol

Napravitelné kritérium

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s 

potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).

5.
Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti



Kritéria pro věcné hodnocení projektu
IROP 3 – Podpora regionálního vzdělávání

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Zařízení umožní pobyt osob po dobu méně než 6 hodin denně 0 bodů

Zařízení umožní pobyt osob po dobu v rozsahu od 6 do 10 hodin denně 5 bodů

Zařízení umožní pobyt osob po dobu více jak 10 hodin denně. 10 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 500 000,10 - 2 000 000 Kč. 5 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 750 000,10 - 1 500 000,00 Kč. 10 bodů

Celkové způsobilé výdaje činí max. 750 000,00 Kč. 15 bodů

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil 

čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0 bodů

Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti 

přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení 

(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

10 bodů

Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, 

venkovních učeben s vazbou na dvě a více klíčových kompetencí
10 bodů

Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let 0 bodů

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let 10 bodů

Výstupy projektu jsou využité méně jak deset měsíců v roce. 5 body

Výstupy projektu jsou využité deset měsíců v roce. 10 bodů

Výstupy projektu jsou využité více jak deset měsíců v roce. 15 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.

Technická připravenost projektu

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení nebo Čestné prohlášení 

žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, 

ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního 

úřadu

6.
Projekt řeší využití výstupů projektu v 

kalendářním roce

Žadatel předkláda do jaké míry je projekt 

technicky připraven

Žádost o podporu,Studie proveditelnosti

Žadatel předkláda na kolik klíčových 

kompetencí se projekt zaměřuje

Žadatel předkláda kolik měsíců v roce bude 

výstup projektu využíván 

3.

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let.  

(relevantní pro aktivitu Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání)

Žadatel předkládá zda zařízení zajišťuje pobyt 

dětem mladším tří let.
Žádost o podporu,Studie proveditelnosti5.

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve Výzvě č. 4 MAS Sedlčansko o.p.s. k výzvě IROP č.68. výzva IROP - Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro 

vzdělávání a celož. učení - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

1.
Projekt umožňuje pobyt osob v zařízení po

maximálně možnou dobu
Studie proveditelnosti

2. Finanční náročnost projektu. Studie proveditelnosti

Posuzuje se otevírací doba zařízení

Celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení 

zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné 

místo. Kritérium upřednostňuje menší projekty. 

Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, 

venkovních učeben s vazbou na jednu klíčovou kompetenci
0 bodů

4.

Součástí projektu je rekonstrukce nebo 

vybudování odborných učeben,

venkovních učeben ,s vazbou alespoň na 

jednu z klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích                                

- oblast přírodních věd                                                

   - práce s digitálními technologiemi                    

- technické a řemeslné obory                              

(relevantní pro aktivitu Infrastruktura 

základních škol,Infrastruktura středních škol a 

vyšších odborných škol,Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání   )                     

Žádost o podporu,Studie proveditelnosti



Platnost od: 15.10.2019

Kritéria relevantní pro aktivitu Infrastruktura základních škol

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost 2. 10. 2019

Číslo Referenční dokument
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení 

(A/N/ NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?

Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté 

znaky, viditelně zakrytý text)?

Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců?

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

ANO – Žádost o podporu je podána v 

předepsané formě a obsahově splňuje 

všechny náležitosti.

NE -  Žádost o podporu není podána v 

předepsané formě nebo obsahově 

nesplňuje všechny náležitosti.

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření IROP 3 – Podpora regionálního vzdělávání

Integrované strategie MAS Sedlčansko

1.

schvalovatel: 

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Hodnotitel: 

Název výzvy MAS: MAS Sedlčansko – IROP – Infrastruktura vzdělávání

Název projektu:

Číslo výzvy MAS: Výzva č.4

Název výzvy ŘO: Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení

Číslo výzvy ŘO: 68.

Žádost o podporu, Výzva MAS

Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

Je žádost podána přes MS2014+?

Název kritéria

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 3. 5. 2018

Kritéria formálních náležitostí

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu?  

U víceetapového projektu je odpověď NR.

Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu 

je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce).

Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky:

• osoby s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce (žadatel mající právní formu obchodní společnosti uvede seznam osob, které mají ke dni podání žádosti podíl 

vyšší než 10 %),

• osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl. 

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech, je odpověď NR

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? 

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? 

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Kritéria relevantní pro aktivitu Infrastruktura pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání

Pokud je žadatel s právní formou státní příspěvková organizace ostatní, státní příspěvková organizace ze zákona, je na záložce „osoby subjektu“ v žádosti o podporu 

vybrán typ subjektu „financující kapitola SR“ a zadáno IČ financující kapitoly?

Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR. 



Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?

Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu?

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu?

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

2.Zadávací a výběrovová řízení (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky)

Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky)

Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď 

NR.

Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?

ANO – Žádost o podporu je podána v 

předepsané formě a obsahově splňuje 

všechny náležitosti.

NE -  Žádost o podporu není podána v 

předepsané formě nebo obsahově 

nesplňuje všechny náležitosti.

ANO – Žádost v elektronické podobě je 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem.

NE - Žádost v elektronické podobě není 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem.

Je v zakladatelské smlouvě, zakládací či zřizovací listině nebo jiném dokumentu o založení, případně jejich dodatcích, uvedeno, že organizace vykonává veřejně 

prospěšnou činnost v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována), nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání ), 

nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání )?

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.

Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci)

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

1.

Žádost o podporu, Výzva MAS

Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:

• Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřízený kraj (pro organizace zřizované kraji)? 

• Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? 

• Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele?

Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR.

Žádost o podporu,Plná moc

3.

2.

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?                                      

Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR. 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS 

1.Plná moc (záložka Plné moci)

 Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti?

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

Žádost podepsal:

• statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? 

Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.

• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)?

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?

Pokud žádost podepsal statutární zástupcen či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.

Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?

3.Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty)

Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je odpověď NR.

Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v 

případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně 

musí žadatel datum pořízení opisu na dokument dopsat).

1. Nestátní nezisková organizace

Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení?

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově splňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny 

povinné přílohy nebo obsahově 

nesplňujı ́náležitosti, které požaduje 

MAS v dokumentaci k výzvě.

Žádost o podporu, povinné přílohy, 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro výzvu č. 68 IROP ve 

znění platném ke dni vyhlášení výzvy

Jsou všechny uvedené zakázky ve stavu finalizovaná/podána?



Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku? 

Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.

Jsou doloženy stanovy organizace?

Stanovy mohou být nahrazeny statutem nebo jiným dokumentem obdobného charakteru a obsahu. Pokud NNO statut ani stanovy nemá vytvořeny, odpověď je NR a do 

komentáře bude uvedena informace, že organizace stanovy/statut nemá vytvořeny.

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.

Je ve stanovách/statutu/jiném obdobném dokumentu uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona?

Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona, nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, odpověď je NR.

2. Církev

Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců?

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/. Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.

Je doloženo čestné prohlášení, že subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována) nebo v oblasti práce s dětmi 

a mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání ), nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro 

aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) ?

3. Církevní organizace

Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení?

Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizce, je odpověď NR.

Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku?

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.

3.

Je v zakladatelské smlouvě, nebo v zakládací či zřizovací listině, nebo jiném dokumentu o založení církevní organizace, případně jejich dodatcích, uvedena veřejně 

prospěšná činnost organizace v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována) nebo v oblasti práce s dětmi a mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní 

vzdělávání ), nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání) ?

Je-li žadatelem jiný subjekt než církevevní organizace, je odpověď NR.

Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku?

Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizce, je odpověď NR.

4. Organizace založená obcí, krajem nebo OSS 

Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení?

Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.

Je doložen dokument, který dokládá veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována),  nebo v oblasti práce s dětmi a 

mládeží (relevantní pro aktivitu Předškolní vzdělávání ), nebo v oblasti v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty (relevantní pro 

aktivitu Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání )?

Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.

Byl výpis z Obchodního či Živnostenského rejstříku či výpis z Rejstříku škol a školských zařížení vydán max. 3 měsíce před podáním žádosti o podporu?

Pokud je žadatelem typ subjektu s právní formou "školská právnická osoba", postačí doložení výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení. Právní forma "školská právnická 

osoba" bude uvedena přímo ve výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení a lze ji ověřit také na http://rejspo.msmt.cz. Ostatní výšě neuvedené právnické/fyzické osoby 

doloží výpis z Obchodního rejstříku či Živnostenského rejstříku.  Pokud žadatel spadá mezi některé z výše uvedených subjektů, je odpověď NR.

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově splňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny 

povinné přílohy nebo obsahově 

nesplňujı ́náležitosti, které požaduje 

MAS v dokumentaci k výzvě.

Žádost o podporu, povinné přílohy, 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro výzvu č. 68 IROP ve 

znění platném ke dni vyhlášení výzvy

Je ve výpisu ze Živnostenského rejstříku uvedena živnost  č. 72 „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“?

Pokud by žadatel doložil pouze výpis z Obchodního rejstříku a nebyl veden v Živnostenském rejstříku, pak musí být živnost č. 72 zapsána přímo v Obchodním rejstříku.

Pokud žadatel spadá mezi některé z výše uvedených subjektů, je odpověď NR

5. Ostatní výše neuvedená právnická/fyzická osoba

Je doložen výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku či výpis z Rejstříku škol a školských zařízení, popř. pro aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání doložili autorizované osoby podle zákona č. 179/2006 Sb. příslušnou autorizaci?

Pokud je žadatelem typ subjektu s právní formou "školská právnická osoba", postačí doložení výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení. Právní forma "školská právnická 

osoba" bude uvedena přímo ve výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení a lze ji ověřit také na http://rejspo.msmt.cz. Ostatní výšě neuvedené právnické/fyzické osoby 

doloží výpis z Obchodního rejstříku či Živnostenského rejstříku . Pokud žadatel spadá mezi některé z výše uvedených subjektů, je odpověď NR.



Číslo Referenční dokument 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Obecná kritéria přijatelnosti

3.

6.Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu. Je doložen doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu?

10.Položkový rozpočet stavby Je doložen položkový rozpočet stavby ?

12.Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu?

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.

7.Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení. Je doloženo územní rozhodnutí s 

nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní 

řízení, odpověď je NR. 


9.Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, je odpověď NR.

Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 2 Výzvy č.2

13.Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Je doložen výpis z Rejstříku škol a školských zařízení za všechny školy a školská zařízení dotčené projektem (záložka Dokumenty)?

Je akceptován také výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vytištěný z elektronicky dostupného Rejstříku škol a školských zařízení na internetových stránkách.Platí pro 

Aktivitu infrastruktura základního vzdělávání, v ostatních případech nerelevantní.

1.

Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však 

obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 30 Obecných 

Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby.

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.

5.Studie proveditelnosti 

Je doložena Studie proveditelnosti?

Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)?

Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.

Je výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu?

V případě, že je dodán elektronický výpis z rejstříku škol, je na něm vyznačeno datum jeho pořízení (může být dopsáno i ručně), které splňuje podmínku max. stáří 3 

měsíců k datu podání žádosti o podporu?

15.Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

V případě, že není nutné stavební povolení nebo ohlášení, žadatel je povinnen předložit o této skutečnosti čestné prohlášení.

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově splňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny 

povinné přílohy nebo obsahově 

nesplňujı ́náležitosti, které požaduje 

MAS v dokumentaci k výzvě.

Žádost o podporu, povinné přílohy, 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro výzvu č. 68 IROP ve 

znění platném ke dni vyhlášení výzvy

8.Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení.                                                                                                                                                                                                                           Je doloženo 

stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 

povolení?  

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

11.Výpočet čistých jiných peněžních příjmů Je doložen dokument výpočtu čistých jiných peněžních příjmů ?

Jestliže žadatel nepředpokládá jiné peněžní příjmy, je odpověď NR.

Název kritéria

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Sedlčansko



Žádost o podporu                         

Studie proveditelnosti                 

SCLLD - Opatření IROP2

ANO – Projekt je v souladu se schválenou 

strategií - Strategie komunitně vedeného 

rozvoje území MAS Sedlčansko.

NE – Projekt není v souladu se 

schválenou strategií - Strategie 

komunitně vedeného rozvoje území MAS 

Sedlčansko.

Žádost o podporu

ANO – Statutární zástupce je trestně 

bezúhonný.

NE -  Statutární zástupce není trestně 

bezúhonný.   

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS

ANO – Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

NE - Žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního 

zástupce žadatele/statutárních zástupců žadatele (čestné prohlášení č. 70)?                                                                                           Pozn. výpis z rejstříku trestů je 

nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31.12.2020 (záložka Harmonogram)?

1.

3.

Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce):                

Společné pro všechny aktivity

- kraje

- organizace zřizované nebo zakládané kraji

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

- organizační složky státu

- příspěvkové organizace organizačních složek státu

Aktivita Infrastruktura základních škol

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší

odborné školy

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?

2.

3.

Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS

Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?

ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS

NE – projekt není v souladu s výzvou MAS

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Sedlčansko.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl 2.4 a výzvu MAS

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS



Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO - Žadatel odůvodnil potřebnost 

projektu                                                                                                                        

                                                              NE - 

Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu        

Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)?

Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?

Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Jsou ve Studie proveditelnosti/kapitola 5 (Zdůvodnění potřebnosti realizaci projektu) definovány oblasti, které bude projekt řešit,  a je zdůvodněno  proč je tato 

problematika považována za prioritní?

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS

3.

Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? 

Společné pro všechny aktivity

- osoby sociálně vyloučené

- osoby ohrožené sociálním vyloučením

- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

- pedagogičtí pracovníci

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo

asistenčních služeb

Aktivity Infrastruktura základních škol

- žáci (studenti)

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní

vzdělávání

- žáci (studenti)

- děti v předškolním vzdělávání

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a

zájmového vzdělávání dětí a mládeže

- dospělí v dalším vzdělávání

5.

4.

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 500 000 Kč.

(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 2 000 000 Kč.

(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)

ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS

NE – projekt není v souladu s výzvou MAS

Text výzvy MAS, Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

ANO – Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů.

NE – Projekt nerespektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů.

7.

6.
Potřebnost realizace projektu v území MAS Sedlčansko je odůvodněná

Je ve Studii proveditelnosti popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu?

Text výzvy MAS                                

Žádost o podporu                      

Studie proveditelnosti

ANO - Projekt je v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami specifického 

cíle a výzvy                                                                                                                  

                                                            NE - 

Projekt není v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami specifického 

cíle a výzvy                                                                                                                            

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS



Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 

68 IROP ve znění platném ke dni 

vyhlášení výzvy

ANO - Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů.

NE - Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů.

Číslo Referenční dokument 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení

(A/N/NR/

Odůvodnění

2.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO – projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit IROP 

NE – projekt má negativní vliv na 

minimálně jednu z horizontálních priorit 

IROP.

Výsledky projektu jsou udržitelné.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO – Výsledky projektu jsou udržitelné.

NE – Výsledky projektu nejsou udržitelné.                               

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu?

Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální prioritu (záložka Správa 

věcných ukazatelů/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?

Je ve Studie proveditelnostipopsána administrativní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?

1.

Specifická kritéria přijatelnosti

Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie 

proveditelnosti/kapitola 10; očekávané vlivy horizontálních kritérií jsou definovány v příloze č. 1 Specifických pravidel, případně jako doporučení v příloze č. 24 

Obecných pravidel, nebo v kapitole 10 osnovy Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 Specifických pravidel výzvy)?

Je ve Studie proveditelnosti popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu?

7.

8.

9.

Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku

(Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR).

Název kritéria

Je ve Studie proveditelnosti popsána finanční  kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?

Je ve Studie proveditelnosti popsána provozní  kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu?

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

ANO - Žadatel popsal zajištění realizace a 

udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v 

žádosti o podporu

NE - Žadatel nepopsal zajištění realizace 

a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a 

v žádosti o podporu

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti



Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015-2020 pro základní 

vzdělávání

ANO - Projekt je v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015 - 2020.

NE - Projekt není v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015-2020.

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

základních škol

Studie proveditelnosti, Akční 

plán vzdělávání 

ANO - Projekt je v souladu s 

příslušným Místním akčním plánem.

NE - Projekt není v souladu s 

příslušným Místním akčním plánem.

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

základních škol.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO - Projekt není zaměřen na 

výstavbu (vznik) nové školy.

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu 

(vznik) nové školy.

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

základních škol.

2.

Není předmětem projektu výstavba (vznik) nové školy/školského zařízení pro základní vzdělávání?

Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy.
4.

5.

3.

Je ve Studii proveditelnosti popsáno, že podporovaná infrastruktura není určena pouze pro marginalizované skupiny, jako jsou romské děti a další děti s potřebou 

podpůrných opatření (se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním)?

Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti 

a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

Je projekt uveden v příslušném Místním akčním plánu (MAPu), resp. v tzv. Strategickém rámci MAP?

Žadatel tuto skutečnost popisuje ve Studii proveditelnosti vč. uvedení názvu příslušného MAPu a názvu, pod jakým je jeho projekt v MAPu uveden. Veškeré dostupné 

MAPy aktuálně platné v době hodnocení žádostí o podporu jsou zveřejněny na webu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-

ramce-MAP. Hodnotí se dle MAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS. 


ANO - Projekt nepodporuje žádná 

opatření, která vedou k diskriminaci 

a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a 

další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

Nejsou finančně podporovány 

aktivity zařazující děti do 

následujících zařízení:

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd,

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí,

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení.

NE - Projekt podporuje opatření, 

která vedou k diskriminaci a 

segregaci marginalizovaných skupin, 

jako jsou romské děti a žáci a další 

děti a žáci s potřebou podpůrných 

opatření (děti a žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

Jsou finančně podporovány aktivity 

zařazující děti do následujících 

zařízení:

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd,

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí,

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení.

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastrukturu 

základních škol

Je ve Studii proveditelnosti uvedena vazba alespoň na jednu kapitolu (záměr/opatření) z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na období 2015–2020 pro základní vzdělávání vč. popisu, jak je daná problematika v projektu řešena?

Žadatel může uvést jakékoliv opatření ze Strategie pod body B.1, B.2, B.3, B.4, B.9, nebo pod body E.1.2 či E.2.2.1. Lze akceptovat i odkaz na opatření 

pod body B.5, B.6, B.7, B.8, nebo opatření označená ve Strategii pod bodem G (tato se týkají školních poradenských pracovišt a rovného přístupu ke 

vzdělávání). Opatření, které žadatel uvede musí být relevantní vůči aktivitě, která je v projektu řešena. Pokud žadatel neuvede přesný název opatření, 

ale z jeho samotného popisu bude zřejmé, že se týká základního školství, že souvisí s projektem, a po významové stránce odpovídá některému z 

relevantních opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání, žadatel nebude vyzýván, aby doplnil konkrétní název opatření z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání.  



Studie proveditelnosti, Národní 

fond pro podporu MŠ a ZŠ 

ANO - projekt nezískal podporu z 

Národního fondu pro podporu MŠ a 

ZŠ. .                                                                                

                     NE - projekt byl 

podpořen z Národního fondu pro 

podporu MŠ a ZŠ. .                                                                                              

                                                             

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

základních škol

5.

5.

Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že součástí projektu je budování přípravných tříd.

Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že v rámci projektu jsou řešena/budována samostatná oddělení (samostatně oddělené kapapacity) pro studenty se zdravotním 

postižením.

7.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

Ve Studii proveditelnosti není uvedeno, že v rámci projektu jsou řešeny/budovány samostatně oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 % žáků?

Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání.

ANO - Projekt nepodporuje žádná 

opatření, která vedou k diskriminaci 

a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a 

další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

Nejsou finančně podporovány 

aktivity zařazující děti do 

následujících zařízení:

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd,

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí,

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení.

NE - Projekt podporuje opatření, 

která vedou k diskriminaci a 

segregaci marginalizovaných skupin, 

jako jsou romské děti a žáci a další 

děti a žáci s potřebou podpůrných 

opatření (děti a žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

Jsou finančně podporovány aktivity 

zařazující děti do následujících 

zařízení:

- do zařízení samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením 

nebo do jejich přípravných tříd,

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP 

upraveného podle potřeb 

podpůrných opatření pro více než 40 

% dětí,

- do tříd, oddělení nebo studijních 

skupin zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžném 

zařízení.

NERELEVANTNÍ - projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastrukturu 

základních škol

Nebyla jakákoliv podporovaná aktivita řešená v posuzovaném projektu vybrána k financování (ve smyslu vydání závazného právního aktu) či již profinancováná z 

prostředků Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ („Fond rozvoje kapacit základních a mateřských škol“)? 


Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ.



Studie proveditelnosti, Akční 

plán vzdělávání 

ANO - projekt je v souladu s 

příslušným Místním

akčním plánem.

                                                     NE - 

projekt není v souladu s příslušným 

Místním

akčním plánem.

                                           

NERELEVANTNÍ – projekt není 

zaměřen na aktivitu

Infrastruktura pro zájmové, 

neformální a celoživotní

vzdělávání.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO- Projekt prokazatelně řeší 

nedostatek kapacit pro zájmové, 

neformální nebo celoživotní 

vzdělávání v území.

NE - Projekt neřeší nedostatek 

kapacit pro zájmové, neformální 

nebo celoživotní vzdělávání v území

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO - Projekt nepodporuje žádná 

opatření, která vedou k diskriminaci 

a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako je romské obyvatelstvo 

a další osoby s potřebou podpůrných 

opatření (osoby se zdravotním 

postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

NE - Projekt podporuje opatření, 

která vedou k diskriminaci a 

segregaci marginalizovaných skupin, 

jako je romské obyvatelstvo a další 

osoby s potřebou podpůrných 

opatření (osoby se zdravotním 

postižením, zdravotním 

znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

NERELEVANTNÍ – Projekt není 

zaměřen na aktivitu Infrastruktura 

pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání

8.

Je ve Studii proveditelnosti popsáno, že podporovaná infrastruktura není určena pouze pro marginalizované skupiny, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s 

potřebou podpůrných opatření (se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním)?

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti 

a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

znevýhodněním).

9.

7.

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území
Je ve Studii proveditelnosti popsáno zdůvodnění potřebnosti realizace rekonstrukce/moderinazace výukových prostor vzdělávacích zařízení s ohledem na prokazatelný 

nedostatek stávajících kapacit pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v území?

Je projekt uveden v příslušném Místním akčním plánu (MAPu), resp. v tzv. Strategickém rámci MAP, nebo v příslušném Krajském akčním plánu (KAPu), resp. Seznamu 

projektových záměrů pro investiční intervence IROP?

Žadatel tuto skutečnost popisuje ve Studii proveditelnosti v kapitole 2 vč. uvedení názvu příslušného MAPu (nebo KAPu) a názvu, pod jakým je jeho projekt v MAPu (nebo 

KAPu) uveden. Veškeré dostupné MAP (nebo KAP) aktuálně platné v době hodnocení žádostí o podporu jsou zveřejněny na webu 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP. Hodnotí se dle MAP/KAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS. 




Celkový výsledek  Podpis: Datum:

Jméno a příjmení schvalovatele:

Celkové hodnocení

Jméno a příjmení hodnotitele:



Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

IROP 4 – Krajina v obci/obec v krajině

Není relevantní

10.10.19 9:00

MAS Sedlčansko,o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Sedlčansko na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Sedlčansko–IROP–ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 45 „PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO 

ROZVOJE – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

5.

45. výzva IROP - PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE - 

INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Identifikace výzvy

Termíny

15.10.19 12:00

N/R

10.10.19 9:00

Kolová



Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

minimální výše CZV na projekt 100 000,00 Kč

Forma podpory

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Datum ukončení realizace 

projektu
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Datum zahájení realizace 

projektu

maximální výše CZV na projekt 300 000,00 Kč

Aktivita Územní plány 

a) Zpracování územních plánů 

b) Zpracování změn územních plánů 

Nemohou být podpořeny nové územní plány obcí, které měly územní plán financovaný z 

národního programu MMR „Územní plán“ (výzvy pro rok 2016, 2017 a 2018) a dosud 

neuplynula tříletá lhůta od Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vydání Územního plánu včetně 

nabytí účinnosti. Též nemohou být podpořeny územní plány z oblasti intervence 5.3 IOP, 

jestliže dosud neuběhla pětiletá doba udržitelnosti projektu z IOP, tzn. pět let od ukončení 

realizace projektu. Tato podmínka se nevztahuje na zpracování změn územních plánů. Pokud 

obec financovala územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může financovat změnu tohoto 

plánu ze specifického cíle 3.3 IROP. 

Aktivita Územní studie 

Zpracování územních studií: 

a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu 

nebo na veřejná prostranství, 

Typy podporovaných projektů

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 SFEU. 

V případě kumulativního naplnění definičních znaků veřejné podpory budou projekty 

podpořeny v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článku 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Podmínky veřejné podpory

1 494 920,000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

30.06.2022

01.01.2014

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se 

aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 

může být stanoveno nejdříve na 1.1.2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před 

tímto datem.



1 Územní plány

2 Územní studie

1 Plná moc 

2 Smlouvy s dodavateli 

3 Podklady pro hodnocení žádosti o podporu 

4

Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání

územního plánu (jen pro aktivitu Územní plány 

pro projekty na zpracování územního plánu) 

4

Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání změny

územního plánu nebo o schválení zprávy o uplatňování

územního plánu (jen pro aktivitu Územní plány - pro

projekty na změny územního plánu)

4
Informace k zadání územní studie (jen pro aktivitu Územní

studie)

5

Zadání změny územního plánu nebo schválená zpráva o

uplatňování územního plánu, která obsahuje pokyny pro

zpracování návrhu změny územního plánu (jen pro

aktivitu Územní plány - pro projekty na změny územního

plánu)

5
Zadání územního plánu (jen pro aktivitu Územní plány 

pro projekty na zpracování územního plánu) 

Věcné zaměření

Oprávnění žadatelé
Pro všechny aktivity

obce

Cílová skupina

Území realizace 

Aktivity Územní plány  – území obcí, které leží na území místní akční skupiny vymezeném ve 

schválené strategii CLLD. 

Aktivita Územní studie - území správního obvodu obcí, které leží na území místní akční skupiny 

vymezeném ve schválené strategii CLLD. 

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických 

pravidlech výzvy č. 45 (verze 1.1, platnost od 23.10.2018) IROP v kapitole 3.1.3 (Územní plány) 

a 3.3.3 (Územní studie) .

Veřejná správa, občané, podnikatelé, subjekty ochrany přírody, obce, kraje 

Všechny aktivity 

9 02 10 - Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií 

Aktivita Územní plány 

9 02 01 - Počet územních plánů 

Aktivita Územní studie 

9 02 04 – Počet územních studií – veřejná infrastruktura 

Náležitosti žádosti o podporu

Podporované aktivity

Indikátory

Povinné přílohy



Informace o křížovém 

financování

Seznam příloh výzvy 1
Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a

přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení

Další specifika výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz
Forma a způsob podání žádosti o 

podporu

Kontakty pro poskytování 

informací

Ervín Haintz, MBA – vedoucí pracovník SCLLD, 602 41 62 81

Mgr. Jana Mašková – manažer projektu, 777 32 60 62

e-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného 

hodnocení

Hodnocení žádostí o podporu probíhá po ukončení příjmu žádostí kolové výzvy MAS.

Způsob hodnocení žádostí probíhá dle schválených Interních postupů MAS Sedlčansko, o.p.s. 

dostupných na http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-dokumenty-mas/ viz kap. 5. 

Hodnocení a výběr projektů.

1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá dle kritérií stanovených v příloze č. 1. 

Hodnocení provádí Kancelář MAS, a to vedoucí pracovník sclld a projektoví manažeri. Vedoucí 

pracovník sclld za něj nese odpovědnost.  

2. Věcné hodnocení žádosti probíhá dle kritérií stanovených v příloze č. 1. Hodnocení provadí 

Hodnotící komise. Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrová komise.

3. Výběr projektů.  Za výběr projektů zodpovídá Rozhodovací výbor. 

Minimální bodová hranice pro schválení projektu:  30 bodů; maximální počet bodů:  60. 

 Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení a to dle schválených Interních 

postupů MAS Sedlčansko, o.p.s. dostupných na http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-

dokumenty-mas/.

V případě, že požadavky na financování v projektech, které splnily minimální bodovou hranici, 

přesahují alokaci výzvy, může Rozhodovací výbor MAS stanovit náhradní projekty.

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Příjmy projektu
Podporovány budou projekty, které negenerují příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení ani jiné 

peněžní příjmy. 

Způsobilé výdaje

O každé změně vyhlášené výzvy MAS informuje do 5 pracovních dnů žadatele prostřednictvím 

systému MS2014+ a na svých internetových stránkách. Změny je možné provádět jen v souladu 

s kapitolou 2.2 Obecných pravidel.                                                                                                      

1.1.2014 - 30.6.2022

Další detaily výzvy

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a 

příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 55 IROP ve znění platném ke dni 

vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze  1.13, platnost od 2.10.2019), Specifickými 

pravidly (verze 1.1, platnost od 23.10.2018). V době realizace, tj. od data vydání právního 

aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Věcná způsobilost

Provádění změn výzvy

Časová způsobilost

Křížové financování není možné

https://mseu.mssf.cz/
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy


Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti - IROP 4 - Krajina v obci/obec v krajině napravitelné kritérium

5. výzva MAS Sedlčansko–IROP–ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ nenapravitelné kritérium

Kritéria formálních 

náležitostí - 

napravitelná

Číslo Název kritéria
Napravitelnost / 

Nenapravitelnost
Způsob hodnocení kořenového kritéria Referenční dokument

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě Napravitelné kritérium

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané 

formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.

NE -  Žádost o podporu není podána v předepsané 

formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.                                                                                            

Výzva MAS                 

Žádost o podporu     
                          

2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Napravitelné kritérium

ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána 

statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.

NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána 

statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.                                                                                           

Žádost o podporu   

Plná moc, Pověření    


3.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti 

požadované v dokumentaci k výzvě MAS
Napravitelné kritérium

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy 

a obsahově splňujı ́náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy 

nebo obsahově nesplňujı ́náležitosti, které požaduje 

MAS v dokumentaci k výzvě.

Výzva MAS                               

Žádost o podporu                           

Povinné přílohy                       

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro výzvu č. 45 IROP ve 

znění platném ke dni vyhlášení výzvy



Kritéria přijatelnosti - 

nenapravitelná

Číslo Název kritéria Způsob hodnocení kořenového kritéria Referenční dokument

1. Projekt bude realizován na území MAS Sedlčansko Nenapravitelné kritérium

ANO – Projekt je realizován na území vymezeném 

SCLLD  MAS Sedlčansko.

NE – Projekt je realizován mimo území vymezené 

SCLLD MAS Sedlčansko.                                                   

Poznámka:

Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo 

žadatele může být i mimo území vymezené SCLLD MAS  

Sedlčansko                                             

Žádost o podporu

Podklady pro hodnocení žádosti o

podporu

2.
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a 

výzvu MAS
Nenapravitelné kritérium

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 

pro příslušný specifický cíl a výzvu.

NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce 

pro příslušný specifický cíl a výzvu.                 

Žádost o podporu                           

Text výzvy MAS                                

Podklady pro hodnocení žádosti o 

podporu 

3.
Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného 

rozvoje území MAS Sedlčansko
Nenapravitelné kritérium

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - 

Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 

Sedlčansko

NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - 

Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 

Sedlčansko                                                                  

Žádost o podporu                         

Podklady pro hodnocení žádosti o 

podporu                                       

SCLLD



Kritéria přijatelnosti - 

napravitelná

Číslo Název kritéria Způsob hodnocení kořenového kritéria Referenční dokument

1. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS Napravitelné kritérium

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS.

Text výzvy MAS                               

Žádost o podporu                          

Podklady pro hodnocení žádosti o 

podporu

2. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů Napravitelné kritérium

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů.

NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů.                               

Text výzvy MAS                               

Žádost o podporu                           

3. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů Napravitelné kritérium
ANO – Projekt respektuje limity způsobilýc výdajů

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilýc výdajů                          

Žádost o podporu                          

Podklady pro hodnocení žádosti o 

podporu

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro výzvu č. 45 IROP

4.
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 

MAS
Napravitelné kritérium

ANO - Projekt je v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami specifického cíle a výzvy

NE - Projekt není v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami specifického cíle a výzvy

Text výzvy MAS                               

Žádost o podporu                           

5. Potřebnost realizace projektu v území MAS Sedlčansko odůvodněná Napravitelné kritérium
ANO - Žadatel odůvodnil potřebnost projektu

NE - Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu  

Žádost o podporu                           

Podklady pro hodnocení žádosti o 

podporu                                               



Kritéria pro věcné hodnocení projektu I

IROP 4 - Krajina v obci/obec v krajině

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 250 000,10 Kč  a více 5 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 150 000,10 - 250 000,00 Kč. 10 bodů

Celkové způsobilé výdaje činí max. 150 000,00 Kč. 15 bodů

Žadatel nenapsal do Žádosti o podporu ani do podkladů pro hodnocení  žádosti 

stáří platného územního plánu obce nebo byl platný územní plán schválen po 

roce 2018.

0 bodů

Platný územní plán schválen v letech 2011-2018. 5 bodů

Platný územní plán schválen v letech 2000-2010. 10 bodů

Platný územní plán schválen před rokem 2000 anebo obec nemá vůbec 

schválený územní plán.
15 bodů

V podkladech pro hodnocení žádosti není doložena ani finanční, ani organizační 

připravenost projektu.
0 bodů

V podkladech pro hodnocení žádosti je uvedena připravenost pouze k jedné ze 

dvou složek připravenosti projektu (finanční, organizační).
10 bodů

V podkladech pro hodnocení žádosti je uvedena připravenost k oběma složkám 

připravenosti projektu ( finanční, organizační).
15 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má rozlohu 2001 ha a více 5 body

Obec, v níž se realizuje projekt má rozlohu 1001-2000 ha 10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má rozlohu 1000 ha a méně 15 bodů

Žadatel nenapsal do Žádosti o podporu ani do podkladů pro hodnocení  žádosti 

kolik lokalit bude studií řešeno
0 bodů

Územní studie je řešena pro jednu lokalitu 5 bodů

Územní studie je řešena pro 2 – 3 lokality 10 bodů

Územní studie je řešena pro 4 a více lokalit 15 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.

Žadatel předkládá stáří platného územního 

plánu obce. Kritérium upřednostňuje nutnost 

vzniku územních plánů, dle stáří platného 

územního plánu.

V podkladech pro hodnocení žádosti 

(informace obsažené v kapitole 5 ) je doloženo, 

jak je projekt organizačně a finančně připraven.

2
Stáří platného územního plánu obce (Pro 

aktivitu Územní plány)

Žádost o podporu, Podklady pro 

hodnocení žádosti.

3 Projekt je finančně a organizačně připraven Podklady pro hodnocení žádosti

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve Výzvě č.5 MAS Sedlčansko o.p.s. k výzvě IROP č. 45. výzva IROP - PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

1 Finanční náročnost projektu.
Žádost o podporu                                    

  Podklady pro hodnocení žádosti

Celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení 

zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné 

místo. Žadatel definuje CZV projektu v rozpětí, 

které mu umožňuje výzva. Kritérium 

upřednostňuje menší projekty. 

Žádost o podporu,

Podklady pro hodnocení

žádosti, Údaj z ČSÚ

Žadatel definuje rozlohu území obce dle údajů z 

ČSÚ. Kritérium upřednostňuje vznik územních 

plánů a studií v menších obcích. 

4

Rozloha území obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni   

předcházející datu předložení žádosti o podporu 

(poslední údaj ČSÚ 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profi

l-uzemi#w%5Bk%5D=pvw&w%5Bp%5D=&w%5Bh%5D=)

5
Rozloha území, pro která je územní studie 

řešena (Pro aktivitu Územní studie) 

Žadatel popíše lokality, které jsou studií 

řešeny. Kritérium upřednostňuje studie týkající 

většího počtu lokalit. 

Žádost o podporu,

Podklady pro hodnocení žádosti



Legenda:

Nenapravitelné kriérium

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost 2.10.2019

Přílohy povinné k uvedení v KL v případě, že se jedná o přílohy, 
které jsou uvedeny  jako referenční dokumenty u kritérií věcného 
hodnocení.

Číslo Referenční dokument Způsob hodnocení kořenového kritéria

Přidělené 
hodnocení 
(A/N/ NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění
(vyplňuje se vždy, i v případě NR)

Žádost o podporu, Výzva MAS

ANO – Žádost o podporu je podána v 
předepsané formě a obsahově splňuje 

všechny náležitosti.

NE -  Žádost o podporu není podána v 
předepsané formě nebo obsahově 

nesplňuje všechny náležitosti.

Žádost o podporu, Plná 
moc/Pověření

ANO – Žádost v elektronické podobě je 
podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem.

NE - Žádost v elektronické podobě není 
podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem.

Žádost o podporu, povinné přílohy 
Žádosti o podporu, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce, 
Výzva MAS

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 
povinné přílohy podle Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce výzvy 
ŘO IROP a výzvy MAS a obsahově splňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 
dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny 
povinné přílohy podle Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO 
IROP a výzvy MAS nebo obsahově 

nesplňujı ́náležitosti, které požaduje MAS 
v dokumentaci k výzvě.

Platnost od: 15. 10. 2019

Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření IROP 4 – Krajina v obci/obec v krajině
Integrované strategie MAS Sedlčansko

schvalovatel: doporučeno

Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: doporučeno

Název výzvy MAS: MAS Sedlčansko–IROP–ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Název projektu:

Číslo výzvy MAS: 5.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - 
integrované projekty CLLD

Číslo výzvy ŘO: 45.

Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

Je žádost podána přes MS2014+?

• Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání změny územního plánu nebo o schválení zprávy o uplatňování územního plánu.                                             Je doložen 
Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání změny územního plánu nebo o schválení zprávy o uplatňování územního plánu?             Pokud se jedná o aktivity 
Zpracování územního plánu, Regulační plány a Územní studie, je odpověď NR.

• Zadání změny územního plánu nebo schválená zpráva o uplatňování územního plánu, která obsahuje pokyny  pro zpracování návrhu změny územního plánu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Je doloženo Zadání 
změny územního plánu nebo schválená zpráva o uplatňování územního plánu, která obsahuje pokyny  pro zpracování návrhu změny územního plánu?                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                 Pokud se jedná o aktivity Zpracování 
územního plánu, Regulační plány a Územní studie, je odpověď NR.

• Informace k zadání regulačního plánu
Je doložen Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání regulačního plánu z vlastního podnětu nenahrazující územní rozhodnutí, včetně kopie tohoto zadání nebo 
předávací protokol o předání zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí zhotoviteli (projektantovi) a opis relevantní části územního plánu, ze 
kterého je patrné zadání pro regulační plán z podnětu, v případě, že vydání regulačního plánu je uloženo jako podmínka  pro rozhodování o změnách v území v územním 
plánu, jehož součástí je zadání regulačního plánu?                                      Pokud se jedná o aktivity Územní plány a Územní studie, je odpověď NR.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

Podepsal žádost:
• statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? 
Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, je odpověď NR.

• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)?
Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, je odpověď NR.

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.1, platnost  23.10.2018

Kritéria formálních náležitostí

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu?  
U víceetapového projektu je odpověď NR.

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami uvedenými u kritéria formálních náležitostí č. 3?

Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců?
U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Napravitelné kritérium 

Buňky určené k vyplnění 

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? 
U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? 
U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy MAS?

1.

Název kritéria

Povinné přílohy, které se uvádějí vždy.

2.

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?                                      
Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, je odpověď NR. 

Jsou všechny  uvedené zakázky v administrativním stavu podána?
Pozn. Rozhodující je administrativní stav zakázky v systému MS2014+ v modulu Veřejné zakázky, ne v tiskové verzi žádosti.

• Plná moc (záložka Plné moci)
 Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti?
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

• Zadání územního plánu
Je doloženo zadání územního plánu?                                                                                                                                                                                                                                                    
Pokud se jedná o aktivity  Změny územního plánu, Regulační plány a Územní studie, je odpověď NR.                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                    

3.

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?
Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, je odpověď NR.

•Smlouvy s dodavateli   
Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (modul Veřejné zakázky)

Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci)
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu?
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu?
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

• Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání územního plánu
Je doložen Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání územního plánu?                                                                                                                                                         Pokud se 
jedná o aktivity  Změny územního plánu, Regulační plány a Územní studie, je odpověď NR.

• Podklady pro hodnocení žádosti o podporu
Jsou doloženy Podklady pro hodnocení žádosti o podporu?

Jsou Podklady pro hodnocení žádosti  o podporu vytvořeny podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)?
Pokud žadatel informace požadované osnovou Podkladů pro hodnocení žádosti o podporu  uvede v jiné kapitole/části Podkladů pro hodnocení žádosti o podporu, je tato 
skutečnost hodnotitelem akceptována.

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.                           (MAS 
povinně  zapracuje  kontrolu příloh Plná moc a Podklady pro hodnocení žádosti o podporu minimálně v rozsahu uvedeném u těchto příloh 
níže. Dále MAS zapracuje kontrolu těch příloh, které jsou podkladem pro věcné hodnocení na MAS.) 



Číslo Referenční dokument Způsob hodnocení kořenového kritéria

Přidělené 
hodnocení
(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění
(vyplňuje se vždy, i v případě NR)

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

Celkové hodnocení Celkový výsledek  Podpis: Datum:

Jméno a příjmení hodnotitele:

Jméno a příjmení schvalovatele:

Žádost o podporu, Podklady pro 
hodnocení žádosti o podporu, 

Specifická pravidla

ANO  – Projekt respektuje limity 
způsobilých výdajů.

NE  – Projekt nerespektuje limity 
způsobilých výdajů.

NERELEVANTNÍ  – Limity způsobilých 
výdajů nejsou stanoveny.

Žádost o podporu, Podklady pro 
hodnocení žádosti o podporu

ANO – žadatel popsal odůvodnění 
potřebnosti realizace projektu.

NE –  žadatel nepopsal odůvodnění 
potřebnosti realizace projektu.

Žádost o podporu, Podklady pro 
hodnocení žádosti o podporu, Výzva 

MAS

ANO – Žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

NE - Žadatel nesplňuje definici 
oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

Žádost o podporu, Podklady pro 
hodnocení žádosti o podporu, SCLLD

ANO – Projekt je v souladu se schválenou 
strategií - Strategie komunitně vedeného 

rozvoje území MAS XXX.

NE – Projekt není v souladu se 
schválenou strategií - Strategie 

komunitně vedeného rozvoje území MAS 

XXX.

Žádost o podporu, Podklady pro 
hodnocení žádosti o podporu, Výzva 

MAS

ANO – projekt je v souladu s podmínkami 
výzvy MAS.

NE – projekt není v souladu s 
podmínkami výzvy MAS.

Výzva  MAS, Žádost o podporu

ANO – Projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů.

NE – Projekt nerespektuje minimální a 
maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů.

Žádost o podporu, Výzva MAS

ANO  – Projekt je svým zaměřením v 
souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

výzvy MAS.

NE  – Projekt je svým zaměřením v 
rozporu s cíli a podporovanými aktivitami 

výzvy MAS.

2.

Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.

Je projekt  v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS XXX?

• Další přílohy uvedené ve výzvě MAS

• Informace k zadání územní studie
je doložen Předávací protokol o předání zadání územní studie pořizovatelem zhotoviteli (projektantovi)? Pokud projekt obsahuje více územních studií, je potřeba doložit 
předávací protokol pro každou územní studii.                                                                                                                                                                            Pokud se jedná o aktivity Územní 
plány a Regulační plány  je odpověď NR.

3.

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?

Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? 
Možné cílové skupiny jsou: veřejná správa, občané, podnikatelé, subjekty ochrany přírody, obce , kraje.

Je místem realizace území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)?
Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Sídlo firmy se může lišit od místa realizace projektu.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.

4.

Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi  XX.XX.XXXX a XX. XX. XXXX (záložka Harmonogram)?

Je v Podkladech pro hodnocení žádosti o podporu (kapitolaPodrobný popis projektu) popsán dopad projektu na cílové skupiny?

1.

Název kritéria

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.

Je žadatelem obec?

Obecná kritéria přijatelnosti

Je projekt  svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?

7.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Je v Podkladech pro hodnocení projektu popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu?

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně XX Kč.
Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR.

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně XX Kč.
Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR.

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

5.

6.

Je projekt  svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?

NR Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny
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Fiche 1.Platnost Fiche od

2.Název MAS 3.Registrační číslo MAS 4.Registrační číslo MMR

MAS Sedlčansko, o.p.s. 15/000/00000/120/000134

5.Číslo Fiche

8

6.Název Fiche

Zvýšení kvality života na venkově

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Veřejná prostranství  
v obcích Mateřské a základní školy Hasičské zbrojnice Obchody pro obce

Vybrané kulturní památky Kulturní a spolkové zařízení 
včetně knihoven

Stezky Muzea a expozice  
pro obce

Definice příjemce dotace

Dle pravidel 19.2.1.

Výše způsobilých výdajů (v Kč)
8.Min. 50 000

9.Max. 650 000

Preferenční kritéria

Č.ř.

1.

10.Preferenční kritérium

Finančí náročnost projektu. 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci, 
případně z Hlášení o změnách a Žádosti o platbu.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
0 - 100 000 Kč 20

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do 100 000 Kč včetně. Hodnocení proběhne dle údaje "Výdaje, ze kterých 
je stanovena dotace" v Žádosti o dotaci.

2.
100 001 Kč - 250 000 Kč 15

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 100 000 Kč maximálně však do 250 000 Kč včetně. Hodnocení 
proběhne dle údaje "Výdaje, ze kterých je stanovena dotace" v Žádosti o dotaci.

3.
250 001 Kč - 400 000 Kč 10

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 250 000 Kč maximálně však do 400 000 Kč včetně. Hodnocení 
proběhne dle údaje "Výdaje, ze kterých je stanovena dotace" v Žádosti o dotaci.

4.
400 001 Kč a více 5

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 400 000 Kč. Hodnocení proběhne dle údaje "Výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace" v Žádosti o dotaci.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

S pozitivním vlivem na životní prostředí 
 
1. Projektem vzniknou E úspory - např. zateplením budov, zavedením nových zařízení/technologií. Srovnání úspory E se děje 
oproti původně použité technologii/zařízení či porovnáním stavu před a po realizaci projektu. Úsporu energií žadatel doloží při 
podání Žádosti o platbu na MAS, např. prostou kopií energetických štítků staré a nové technologie, prohlášením o shodě, 
produktovým listem, potvrzením výrobce, údaji z technické dokumentace nebo jiným prokazatelným způsobem, dle kterého lze 
odvodit úsporu E min o 10 % v důsledku pořízení technologie/zařízení nového, popř. doložením kopie průkazů PENB před a po 
realizaci projektu prokazujícím snížení energetické náročnosti budovy. 
Hodnocení bude provedeno z údajů uvedených v žádosti o dotaci. Kontrola bude provedena po podání Žádosti o platbu z příloh, 
kterými doloží úsporu E na základě porovnání parametrů starého/nového zařízení/technologie, či E náročnosti budovy. 
 
2. Součástí projektu je ozelenění - v rámci projektu budou ozeleněny nové plochy, nebo novou zelení zkultivovány stávající 
plochy  
Hodnocení bude provedeno z údajů uvedených v žádosti o dotaci, kontrola bude provedena z příloh Žádosti o platbu a při 
fyzické kontrole na místě. 

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Ano 10

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí (splněno alespoň jedno z uvedených dílčích kritérií).

2.
Ne 0

Projekt nemá pozitivní dopad na životní prostředí.
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Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Velikost sídla. 
Počet obyvatel sídla, ve kterém se nachází realizace projektu. Hodnocení bude provedeno dle Statistického lexikonu obcí ČR 
2013, dle kategorie "část obce".

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
0 - 300 obyvatel 10

Počet obyvatel sídla, ve kterém se nachází realizace projektu, je do 300 včetně.

2.
301 - 600 obyvatel 5

Počet obyvatel sídla, ve kterém se nachází realizace projektu, je větší než 300, maximálně však 600 včetně.

3.
nad 600 obyvatel 0

Počet obyvatel sídla, ve kterém se nachází realizace projektu, je větší než 600.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Rekonstrukce nebo obnova stávajících budov a veřejných prostor. 
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a jejích přílohách (projektová dokumentace, stavební 
povolení nebo ohlášení stavby). Kontrola bude provedena z Žádosti o dotaci, z Žádosti o změnách, Žádosti o platbu a 
projektové dokumentace.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Ano 10

Projekt zahrnuje rekonstrukci nebo obnovu stávajících budov nebo veřejných prostor.

2.
Ne 0

Projekt se netýká rekonstrukce ani obnovy stávájících budov nebo veřejných prostor.

14.Minimální počet bodů 20

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1



Při tvorbě SCLLD bylo pro region MAS Sedlčansko vybráno v rámci programového rámce PRV celkem 

6 fichí, a také jedna fiche na projekty spolupráce. Od doby, kdy byla schválena původní verze strategie, 

došlo v regionu k určitým změnám, které způsobily, že čerpání finančních prostředků z jednotlivých 

fichí neodpovídá původním předpokladům. Nastala také možnost zařadit do strategie tzv. článek 20, 

který je zaměřen na rozvoj kvality života na venkově.   

 

Všechny výše uvedené skutečnosti byly zohledněny v mid-term evaluaci, která proběhla na jaře roku 

2019 a na jejímž základě dochází v programovém rámci PRV k řadě změn. Implementace článku 20 do 

strategie SCLLD vychází ze střednědobého hodnocení jako dobrý nástroj pro zlepšení kvality života na 

venkově, a také jako prostředek k vyřešení dílčích problému nebo alespoň k zlepšení situace v některých 

problémových oblastech života na venkově, jako je např.: odchod mladých lidí z venkova, s čím souvisí 

odliv kvalifikované pracovní síly, nedostatek žáků v základních školách, málo rozvinutý sektor služeb 

atd. Důvodem pro rozšíření o článek 20 je také fakt, že v současném období nebyly v programových 

rámcích nijak zohledněny nebo podpořeny problémy obcí, které jsou především ve venkovském 

regionu, jakým je region MAS Sedlčansko, stále značné. V nové Fichi k článku 20 budou obsaženy 

všechny oblasti, tak jak jsou uvedeny v Pravidlech PRV pro operace 19.2.1, důvodem jsou různorodé 

požadavky obcí a spolků v regionu. Všechny oblasti také řeší již původní verze SCLLD 

 

a) Veřejná prostranství v obcích – viz strategická část SCLLD str. 22; analytická část str. 144 – 

146, 177, 179 

b) Mateřské a základní školy – strategická část SCLLD str. 21; analytická část str. 110, 155 

c) Hasičské zbrojnice - strategická část SCLLD str. 21-22; analytická část str. 77, 146 

d) Obchody pro obce – strategická část str. 21; analytická část str. 37, 146, 147 

e) Vybrané kulturní památky – strategická část str. 14; analytická část str. 74, 77, 131 - 134 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – strategická část str. 21 – 23; analytická část str. 

74, 77, 136 - 137 

g) Muzea a expozice pro obce – strategická část str. 23; analytická část str. 81 

 

Dalším závěrem je doporučení na ponížení alokace u Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů (viz Evaluační zpráva strana 28, 30). Výzva na tuto Fichi byla vyhlášena již 

dvakrát, přičemž v prvním případě se do výzvy přihlásil jeden projekt a v další výzvě žádný. Z důvodu 

nezájmu (MAS provedla animaci území a zjišťovala potenciální žadatele) proto dojde k ponížení 

přibližně o 2/3 alokace v této Fichi. Dalším výsledkem střednědobého hodnocení je úplné zrušení Fiche 

4 – Lesní cesty a Fiche 5 – Polní cesty. Zde je důvodem nezájem ze strany žadatelů (obě Fiche vyhlášeny 

ve výzvě jedenkrát – nepřihlásil se žádný žadatel), a také nevhodně zvolená alokace, která je pro většinu 

potenciálních žadatelů příliš nízká vzhledem k finanční náročnosti úpravy povrchů lesních nebo polních 

cest. Zrušení se týká rovněž Fiche 7 – Spolupráce, kde se vzhledem k administrativní a následné finanční 

náročnosti nepodařilo nalézt a realizovat jakýkoliv projekt. Z Mid-term evaluace vyplývá, že finanční 

prostředky ze zrušených Fichí a z ponížení alokace Fiche 2, se rozdělí do dvou oblastí. Do Fiche 1 – 

Investice do zemědělských podniků a nové Fiche, týkající se článku 20. Ve Fichi 1 byl v 1. výzvě převis 

žádostí a na území MAS je mezi drobnými zemědělskými podnikateli stále velká poptávka po tomto 

opatření.  

 
 

 
2.3 Programový rámec PRV (Program rozvoje venkova) 
 
 

Program – Soběstačný region 

Název Specifický cil PRV 
PRV 1 – Podpora rostlinné a živočišné výroby 17, a) 
PRV 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů 17, b) 
PRV 3 – Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně podpory cestovního ruchu 19, b) 

 



Program – Cesty 

Název Specifický cil PRV 
PRV 4 – Lesnická infrastruktura 17, 1, c) 
PRV 5 – Neproduktivní investice v lesích čl. 25 
PRV 6 – Zemědělská infrastruktura 17, 1, c) 

 
Program - Spolupráce MAS 

Název Specifický cil PRV 
PRV 7 – Projekty spolupráce MAS čl. 44 

 
Program – Podpora kvality života na venkově 

Název Specifický cil PRV 
PRV 8 – Zvýšení kvality života na venkově čl. 20 

 

Program – Soběstačný region 
 

Název Fiche PRV 1 – Podpora rostlinné a živočišné výroby 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

 

Vymezení Fiche 
Fiche je zaměřena na podporu místních zemědělských podniků, na zvýšení 

jejich výkonnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti. 

Stručný popis Fiche 
 

Podpora je zaměřena na následující oblasti: 

 investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou 

výrobu 

 investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu 

a školkařskou produkci 

 investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 

 investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 

zemědělském podniku 

V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se 

včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných 

konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být 

poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.A.1 Zvýšit diverzitu a konkurenceschopnost zemědělského i 

nezemědělského podnikání 

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.B.1 Zvýšit nabídku pracovních příležitostí v regionu a napomoci 

konkurenceschopnosti stávajících podniků 

 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, 

je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 

rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též 

investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do 

pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.   

Definice příjemce dotace  zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria 

 tvořící pracovní místa 

 snižující energetickou náročnost produkce 

 s nižší finanční náročností 

 se zaměřením na živočišnou výrobu (souvislost s vytvářením 

pracovních míst) 

 žadatel zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením 

 

Indikátor výstupu 

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 



Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 

Cílový stav 85 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,7 

Cílový stav 21,3 

 

 

 

Název Fiche  PRV 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17. odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů 

 

Vymezení Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu projektů zahrnující hmotné i nehmotné 

investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění 

na trh. Fiche má přispět k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských 

řetězců. 

Stručný popis Fiche 
 

Cílem Fiche je zvýšit efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.A.1 Zvýšit diverzitu a konkurenceschopnost zemědělského i 

nezemědělského podnikání 

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.B.1 Zvýšit nabídku pracovních příležitostí v regionu a napomoci 

konkurenceschopnosti stávajících podniků 

 

Oblasti podpory 
 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice 

do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, 

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 

finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s 

dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním 

zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při 

zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a 

monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských 

a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice 

do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. 

 

V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů 

rybolovu a výroby medu, vinné technologie. 

Definice příjemce dotace  

Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), nebo výrobce 

potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon 

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o 

krmivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo  

jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských 

produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní 

produkt.  

Žadatel/příjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na 

činnost odpovídající předmětu dotace. 

 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

 tvořící pracovní místa 

 snižující energetickou náročnost produkce 

 nižší finanční náročností 

 spojené s uvedením nového produktu na trh 

 zemědělský produkt uváděný na trh získá ocenění kvality nebo 

regionální značku   



 žadatel zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením 

 

Indikátor výstupu 
Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 4 

Cílový stav 28 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,8 

Cílový stav 11,7 

 

Název Fiche 
PRV 3 – Podpora rozvoje nezemědělských činností 

včetně podpory cestovního ruchu 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

 

Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 

nezemědělských činností.  

 

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, 

snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských 

oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření 

malých podniků a pracovních míst. 

Stručný popis Fiche 
 

Cílem Fiche je podpořit investice na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření 

nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských 

oblastech, zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.B.1 Zvýšit nabídku pracovních příležitostí v regionu a 

napomoci konkurenceschopnosti stávajících podniků 

 3.C.1Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

 

Oblasti podpory 
 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle 

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) : C (Zpracovatelský průmysl s 

výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, 

v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, 

a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní 

a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G 

(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou 

oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 

specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J 

(Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, 

vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních 

kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se 

stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní 

a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), 

N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, 

zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní 

potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních 

služeb).  

 

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou 

uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty 

uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty 

neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování 

produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I 



Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační 

činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve 

vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 

Konkretizace činností bude stanovena výzvou MAS. 

Definice příjemce dotace 

 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která 

podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

 Fyzické a právnické osoby podnikající – mikropodniky a malé podniky 

ve venkovských oblastech. 
 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  
 

 tvořící pracovní místa 

 s nižší finanční náročností 

 spojené s uvedením nového produktu nebo služby na trh 

 s vazbou na agroturistiku 

 vazbou na ubytování a doplňkové služby cestovního ruchu 

 žadatel nebo výstup projektu (pokud to povaha výstupu 

umožňuje) je (má) nebo se stane (získá) držitelem certifikátu 

kvality nebo regionální značky   

 žadatel zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením 

 

Indikátor výstupu 

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 5 

Cílový stav 10 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílový stav 2 

 

Program – Cesty 
 

Název Fiche PRV 4 – Lesnická infrastruktura 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Podpora investic do infrastruktury 

související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a 

lesnictví - Lesnická infrastruktura 

 

Vymezení Fiche 

Fiche je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní 

půdě.  

Stručný popis Fiche 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 

rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 

zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude 

podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického 

vybavení. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.B.1 Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny  

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.C.1Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

Oblast rozvoje 4 Životní prostředí – příroda a krajina 

 5.B.1Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny 

Oblast rozvoje 6 Zázemí 



 6.B.1Vytvořit podmínky pro zvýšení estetické a funkční hodnoty 

venkovských sídel 

 6.D.1 Zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a cestujících v 

hromadné dopravě 

 6.F.4 Zvýšit kvalitu zázemí sloužícího cestovnímu ruchu 

 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 

rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 

zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude 

podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického 

vybavení. 

Definice příjemce dotace  
 

 Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s 

právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 500 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

 spojující hospodářské a společenské funkce lesa 

 s nižší finanční náročností 

 zahrnující protierozní opatření 

 zahrnující rekonstrukci již existujících cest 

 navazující na jiný již realizovaný projekt lesnické infrastruktury   

 žadatel zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením nebo 

sociálně znevýhodněné 

 

Indikátor výstupu 

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 

Cílový stav 04 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 43 02 

Název Celková délka lesních cest 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,3 

Cílový stav 00,6 

 

 

Název Fiche PRV 5 – Neproduktivní investice v lesích 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25, Neproduktivní investice v lesích 

 

Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 

environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 

využívajících společenského potenciálu lesů. 

Stručný popis Fiche 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 

lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), 

značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 

fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 

návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 

informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 

prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 

návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.B.1Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny  

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.C.1Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

Oblast rozvoje 4 Životní prostředí – příroda a krajina 

 5.B.1Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny 

Oblast rozvoje 6 Zázemí 

 6.B.1Vytvořit podmínky pro zvýšení estetické a funkční hodnoty 

venkovských sídel 



 6.D.1 Zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a cestujících v 

hromadné dopravě 

 6.F.4 Zvýšit kvalitu zázemí sloužícího cestovnímu ruchu 

 

Oblasti podpory 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 

lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), 

značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 

fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 

návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 

informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 

prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 

návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  

 

Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území 

a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří 

podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní 

hospodářské osnovy. 

Definice příjemce dotace  
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 

subjekty a jejich sdružení 

 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 500 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

 s nižší finanční náročností 

 které mají návaznost na již existující služby a infrastrukturu 

cestovního ruchu 

 projednány s managementem cestovního ruchu působícím v 

území realizace 

 žadatel zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením 

nebo sociálně znevýhodněné 

 

Indikátory výstupu 

Číslo 9 27 02 

Název Počet podpořených operací (akcí/projektů) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 

Cílový stav 4 

 

 

 

Číslo 9 30 01 

Název Celková plocha 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 14 

Cílový stav 28 

 

Indikátory výsledku - Indikátor výsledku pro tuto operaci není stanoven 

 

Název Fiche PRV 6 – Zemědělská infrastruktura 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Podpora investic do infrastruktury 

související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a 

lesnictví - Zemědělská infrastruktura 

 

Vymezení Fiche 

Fiche je dále zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k 

zemědělské půdě. 

Stručný popis Fiche Viz níže Oblasti podpory 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.B.1 Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny  

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.C.1Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

Oblast rozvoje 4 Životní prostředí – příroda a krajina 

 5.B.1Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny 

Oblast rozvoje 6 Zázemí 



 6.B.1Vytvořit podmínky pro zvýšení estetické a funkční hodnoty 

venkovských sídel 

 6.D.1 Zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a cestujících v 

hromadné dopravě 

 6.F.4 Zvýšit kvalitu zázemí sloužícího cestovnímu ruchu 

 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 

rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení 

kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních 

cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 

technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly 

dokončeny pozemkové úpravy (kromě projektů, kdy je žadatelem/příjemcem 

dotace obec), a mimo intravilán obce.  

Mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, 

silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné 

jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní 

zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní 

značky). 

Definice příjemce dotace   Obec nebo zemědělský podnikatel. 

 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 500 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

 s nižší finanční náročností 

 zaměřené na využití již existující infrastruktury 

 propojující již existující infrastrukturu 

 

Indikátor výstupu 

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 

Cílový stav 04 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 43 01 

Název 
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její 

diverzifikaci 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,4 

Cílový stav 00,8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program – Spolupráce MAS 
 

Název Fiche PRV 7 – Projekty spolupráce MAS 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 24, Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

Vymezení Fiche 

Jde o projekty spolupráce mezi MAS.  

MAS může spolupracovat s:  

 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském 

území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 

 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 

venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci 

EU. 

Stručný popis Fiche Viz níže Oblasti podpory. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.C.1 Zvýšit úroveň povědomí o zemědělské problematice, úroveň 

kompetencí a vztahu k zemědělským profesím 

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.C.1 Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

Oblast rozvoje 4 Životní prostředí – příroda a krajina 

 5.A.1.Vytvořit koncept udržitelnosti přírody a krajiny a spoluprací 

odborné a laické veřejnosti zvýšit úroveň povědomí o jejich významu 

pro rozvoj území 

 5.B.1 Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny 

 5.C.1 Zvýšit informovanost a osvětu o obnovitelných zdrojích energie 

a možnostech jejich využití v regionu 

Oblast rozvoje 6 Zázemí 

 6.B.1 Vytvořit podmínky pro zvýšení estetické a funkční hodnoty 

venkovských sídel 

 6.D.1 Zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a cestujících v hromadné 

dopravě 

 6.F.4 Zvýšit kvalitu zázemí sloužícího cestovnímu ruchu 

 

Oblasti podpory  

V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, 

vzdělávací a volnočasové). Akce musí být zaměřena na témata, která jsou 

řešena v SCLLD daných MAS. Za měkké akce je považováno především 

pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů 

správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky 

apod.). 

Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po 

celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro podporu 

je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, 

že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou 

podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace 

přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce dotace  MAS se schválenou SCLLD 

 
Indikátor výstupu 

Číslo 9 25 01 

Název Celkové veřejné výdaje (0,1) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 44 650 Celková alokace dle MZe 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vymezení Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic 

ve venkovských oblastech.  
 

Stručný popis Fiche 
 

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního 

začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského 

rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B 

Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 6 Zázemí 

 6.E.1 Zlepšení stavu obecních budov 

 6.E.2 Zlepšení stavu budov sloužících místním spolkům a 

organizacím 

 6.E.3 Zlepšení vzhledu veřejných prostranství 

 

 6.F.3 Zvýšit počet a kvalitu zařízení sloužících kulturnímu vyžití 

 

Oblasti podpory 
 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné 

infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou 

infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat 

následující oblasti:  

a) Veřejná prostranství v obcích  

b) Mateřské a základní školy  

c) Hasičské zbrojnice  

d) Obchody pro obce  

e) Vybrané kulturní památky  

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

g) Stezky  

h) Muzea a expozice pro obce  

 

 
Definice příjemce dotace  Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové 

organizace, nestátní neziskové organizace, církve apod. dle 

specifikace jednotlivých oblastí. 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

 s nižší finanční náročností 

 s pozitivním vlivem na životní prostředí 

 velikost obce 

 délka realizace projektu 

 připravenost projektu 

 inovativní řešení projektu 

 předchozí financování projektu z veřejných zdrojů 

 

 

Indikátor výstupu 
Číslo 9 27 02  

Název Počet podpořených operací (akcí) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 10 

Název Fiche  PRV 8 – Zvýšení kvality života na venkově 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 20. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 



 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0 
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Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu 
 

Místní akční skupina MAS Sedlčansko, o.p.s., IČ 274 08 116 (dále také jen „MAS“) 
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 
 

1. Identifikace výzvy ŘO 

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje 

 
 

2. Identifikace výzvy MAS 

Číslo výzvy MAS B01/03_16_047/CLLD_16_01_099 

Název výzvy MAS Výzva MAS Sedlčansko Prorodinná opatření 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 
výzvy MAS 

Otevřená 

 
 

3. Časové nastavení 

Datum vyhlášení výzvy MAS 24.9.2019 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 24.9.2019, 8:00 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 24.9.2019, 8:00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31.10.2019 12:00  

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 
projekt naplánovat 

36 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31.12.2022 

 



 

2 
 

4. Informace o formě podpory 
4.1. Alokace výzvy MAS 

• Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování 1 000 000 CZK 
Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek 
celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které 
je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování). 

  

4.2. Vymezení oprávněných žadatelů 

Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze: 
 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 schránku1;  
 osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, 

dluhu aj. dle následujícího odstavce. 
 
Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo 
získat podporu, pokud: 
 jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 
 mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti2; 

 na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že 
poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

 jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů  
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, 
se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení  
v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním 
příspěvkem. 
 
Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:  
Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové 
organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací 
instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Školy a školská zařízení.  

 

 

 

 
1 Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
2 Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení 
daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
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Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: 

Žadatelé Definice 

Obce  Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností  

Dobrovolné svazky 
obcí 

Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Organizace 
zřizované obcemi 

Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní 
společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školy a školská zařízení) 

Organizace 
zřizované kraji 

Organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, 
obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) 

Příspěvkové 
organizace 

Příspěvkové organizace jsou organizace zřízené územními samosprávnými 
celky dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, a to pro takové činnosti v působnosti územních samosprávných 
celků, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost 
vyžadují samostatnou právní subjektivitu 

Nestátní neziskové 
organizace 

• spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech 

• ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• 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 (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Obchodní korporace Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích: 

• Obchodní společnosti 
o veřejná obchodní společnost 
o komanditní společnost 
o společnost s ručením omezeným 
o akciová společnost 
o evropská společnost  
o evropské hospodářské zájmové sdružení 

• Družstva 
o družstvo 
o sociální družstvo 
o evropská družstevní společnost 

 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_osobnost
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Poradenské a 
vzdělávací instituce 

Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost 
škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako 
hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní 
závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání nebo poradenství. Mohou 
nabývat těchto forem: 

• obchodní korporace 

• OSVČ 

• NNO 

• školy a školská zařízení 

• vysoké školy 
 

Poskytovatelé 
sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Školy a školská 
zařízení 

Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná 
ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

4.3   Vymezení oprávněných partnerů 

 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem  
i bez finančního příspěvku.  

Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným partnerem s finančním příspěvkem být pouze osoba, 
která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz 
vymezení v rámci části 4.2 této výzvy). 

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnery s finančním 
příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní 
samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze 
v projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků 
z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.3 Partner se podílí na realizaci věcných 
aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční 
příspěvek za účast při realizaci projektu. 

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace 
(např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel 
materiálu, odběratel výrobků/služeb). 

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner. 

 

 
3 Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského 
sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně 
působící), která má registrované místo podnikání v EU. 



 

5 
 

 

4.4. Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl Příjemce Státní 
rozpočet 

Školy a školská zařízení zřizovaná 
ministerstvy dle školského zákona (č. 
561/2004 Sb.) 

85 % 0 % 15 % 

Obce  
Příspěvkové organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a školských 
zařízení) 
Dobrovolné svazky obcí 

85 % 5 % 10 % 

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

85 % 0 % 15 % 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost: 
Obecně prospěšné společnosti 
Spolky 
Ústavy 
Církve a náboženské společnosti 
Nadace a nadační fondy 
Místní akční skupiny 
Hospodářská komora, Agrární komora  
Svazy, asociace  

85 % 0 % 15 % 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše 
uvedených kategoriích: 
Obchodní společnosti:  

- veřejná obchodní společnost  
- komanditní společnost  
- společnost s ručením omezeným  
- akciová společnost  
- evropská společnost   
- evropské hospodářské zájmové 

sdružení 
Státní podniky 
Družstva: 

- družstvo  
- sociální družstvo 
- evropská družstevní společnost 

OSVČ 
Profesní komory 

85 % 15 % 0 % 

 
4.5. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000,- CZK 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000,- CZK 
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4.6. Forma financování 

Ex ante / Ex post 
 
Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této 
výzvy MAS). 
 

4.7. Informace o podmínkách veřejné podpory 

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou 
verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že 
prostředky, jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či 
dalším subjektům4, poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné 
kategorie blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ, 
nebo v režimu podpory dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného 
hospodářského zájmu (zejména sociálních služeb).  

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné 
podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu. 

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de 
minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování 
takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od 
typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny 
projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. 
Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu 
vyplývajícím z vymezení v části 4.4 této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování). 

 

 

V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory. 

 
 

5. Věcné zaměření 

5.1.    Popis podporovaných aktivit 

 
 

Tato výzva MAS Sedlčansko je realizována v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Sedlčansko 2014-2020 a je zaměřena na podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů 
na místní úrovni. Potřebnost podpory uvedených aktivit v území MAS Sedlčansko byla 

 
4 Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na 
pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování 
veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových 
příspěvků přidělena veřejná podpora/podpora de minimis.  
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identifikována na základě šetření a na ně navazujícího návrhu specifických cílů a opatření v rámci 
Strategie MAS Sedlčansko 
Cílem podporovaných aktivit je prostřednictvím projektů zaměřených na péči o děti přispívat ke 
slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení 
osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Cílovou skupinou podpory jsou rodiče dětí a další 
dospělé pečující osoby. Realizací aktivit jako např. příměstské tábory, je očekáván pozitivní vliv na 
slaďování rodinného a profesního života rodin s dětmi v regionu MAS. 
 
 
Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské 
tábory atd.), která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné 
domácnosti)5 a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti 
sociálního začleňování a zaměstnanosti (např. manželské a rodinné poradny, poradny pro oběti 
domácího násilí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, flexibilní formy zaměstnávání). Škála 
opatření přispívá ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení 
sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. 
 
 
5.1.1 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může 
být realizován i jako samostatný projekt. 
 
Podmínky realizace: 
• 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) (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) 
 
5.1.2 SPOLEČNÁ DOPRAVA DĚTÍ DO/ZE PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA A/NEBO DĚTSKÉ SKUPINY 
Podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského 
tábora (týká se dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ). Společná doprava může být realizována 
i jako samostatný projekt. 
 
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora může být 
provozována, pokud platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií: 
• neexistuje žádné spojení hromadnou dopravou, 
• neexistuje vhodné spojení hromadnou dopravou ve vhodném čase (dítě by na začátek 
nebo po konci vyučování/dětské skupiny/příměstského tábora čekalo více než 30 min.) 
• návaznost spojů hromadné dopravy je komplikovaná (přestupy, čekání na jednotlivé spoje, 
interval mezi jednotlivými spoji je větší než 1 hod.). 
 
Žadatel v žádosti o podporu musí vždy odůvodnit potřebnost služby. V případě realizace společné 
dopravy dětí do/z příměstského tábora je nezbytné místo realizace příměstského tábora 
přizpůsobit délce obvyklé dojížďky do spádových předškolních a školních zařízení. 

 
5 Pro potřeby vykazování se cílová skupina Rodiče dětí zařazuje pod cílovou skupinu Osoby pečující o malé děti. 
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Podmínky realizace: 
• týká se rodičů s předškolními a školními dětmi (1. stupeň ZŠ) 
• v rozpočtu projektu může být společná doprava zahrnuta pouze jako služba (v kapitole 
rozpočtu Nákup služeb) 
• není možné využívat vlastního dopravního prostředku příjemce dotace nebo rodiče dítěte 
• cena služby vyplývá ze smlouvy s dopravcem (není vázaná na veřejnou dopravu) 
• s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací 
alespoň na každý školní rok (podmínka realizace projektu; není součástí žádosti o podporu) 
• příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) přepravovaných dětí 
(ověření při kontrole na místě) 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) 
 
OBECNÁ DOPORUČENÍ 
Doporučení k podporované aktivitě prorodinných opatření: 
Doporučujeme uzavřít pojištění odpovědnosti za škody (zahrnující pobyt v prostorách zařízení i 
volný pohyb dětí mimo zařízení), výdaj lze hradit z nepřímých nákladů projektu. 
 
Podmínky vykazování některých nákladů v aktivitě podpora prorodinných opatření: 
• cílovou skupinou jsou rodiče dětí; 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 
• v případě společné dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a /nebo příměstského tábora 
v rámci regionu (příměstské oblasti, venkovské regiony) je nutno využít službu dopravce; 
položka bude zahrnuta do kapitoly rozpočtu Nákup služeb 
• 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 
 
Podmínky vymezující cílovou skupinu rodičů využívajících služeb péče o děti: 
• U cílové skupiny rodičů dětí musí být 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: 

o jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, 
o v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu 

vzdělávání či rekvalifikace. 
 
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 



 

9 
 

• 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 
 
Podmínky, pro dokládání vazby rodičů na trh práce jsou následující: 
• musí být doložena před přijetím dítěte do zařízení, 
• musí pokrývat celé období docházky dítěte; je nutné upozornit rodiče na povinnost 
aktualizace v případě změny, 
• potvrzení budou předmětem kontroly na místě, případně mohou být vyžádány při kontrole 
zprávy o realizaci projektu. 
 
Podmínky pro aktualizaci písemných smluv o poskytování služby týkající se: 
zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v domě mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), 
doprovodů na kroužky a zájmové aktivity, společné dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny 
a/nebo příměstského tábora - musí být uzavřeny/aktualizovány alespoň na každý školní rok 
• příměstských táborů – musí být uzavřeny/aktualizovány na každý turnus, popř.. turnusy 
pokud jsou organizovány ve stejném školním roce. 
 
Nepodporované aktivity  
 
V této výzvě nebudou podporovány následující aktivity: 
• vzdělávání realizačního týmu – pečujících osob. 
• Volnočasové aktivity- Zahraniční stáže 
- Lesní školky (mimo zákon o dětských skupinách kvůli nesplnění hygienických předpisů) 
- Provoz mateřských a rodinných center 
- Vzdělávání členů realizačního týmu s výjimkou:  
vzdělávání realizačního týmu - pečujících osob. 
 
Potřebnost vzdělávacích aktivit zdůvodní žadatel v projektové žádosti. 
 
 

5.2.   Indikátory 

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na 
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
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: 
 

Kód6 Název indikátoru  Měrná jednotka  Typ indikátoru  

60000  Celkový počet účastníků  Osoby Výstup  

50001  Kapacita podporovaných zařízení péče o 

děti nebo vzdělávacích zařízení  

Osoby  Výstup  

 

 
6 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 
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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. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu 
podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se 
Zprávou o realizaci projektu (ZoR);  
b) Indikátory z tabulek uvedených níže, 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+. Sledování 
parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18. 

 

Kód Název indikátoru  Měrná 

jednotka  

Typ indikátoru  

80500 Počet napsaných a zveřejněných strategických dokumentů      

( vč. evaluačních  ) 
Osoby  Výsledek 

50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy 

práce 

Osoby  Výsledek 

50130 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního 

věku Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 
Osoby  Výsledek 

 

Kód Název indikátoru  Měrná 

jednotka  

Typ indikátoru  

62500 Účastníci v procesu vzdělávání/odborné 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 

 

 

5.3.        Cílové skupiny  

 
Osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské dovolené/rodičovské 
dovolené. 
 

Osoby pečující o malé děti Osoby pečující o osobu mladší 15 let 
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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. 

 
 

6. Informace o způsobilosti výdajů 
6.1. Věcná způsobilost 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 
a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 
případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy).  
 
Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný 
příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených 
prostředků na osobní náklady zaměstnanců,  nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného 

projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek. 
 

6.2. 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. 

 

6.3. Informace o křížovém financování 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno 
 

6.4. Informace o nepřímých nákladech 

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 
případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy). 
 
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: 

 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu 

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % včetně 25 %  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 
%  
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Podíl nákupu služeb na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu 

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedenému procentu (25%) 

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

 
Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani 
žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 
 
 

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací 
7.1. Povinné přílohy žádosti o podporu 

 
Není relevantní. 
 

7.2. Informace o způsobu podání žádosti o podporu 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických 
formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, orientujte se podle 
Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.  
 
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.  
 
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou 
osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti 
byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění. Podpis 
musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba oprávněná 
k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato osoba disponovat 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro 
podepisování, kterým disponuje. Úspěšné ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro 
podání žádosti. Podání žádosti probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-
žadatel nastavil v rámci parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby 
uživatele. Žádost musí být elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 
1 této výzvy. 
 
Podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této 
výzvy). 

 
7.3. Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:  
Adresa vyhlašovatele: MAS Sedlčansko, o.p.s., Petrovice 139, 262 55 Petrovice 
Kontaktní místo: MAS Sedlčansko, o.p.s , Petrovice 139, 262 55 Petrovice 
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): mas.sedlcansko@email.cz, 602 41 62 81 
 

https://mseu.mssf.cz/
mailto:mas.sedlcansko@email.cz
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7.4. Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí 
podpory 

Na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je vyhrazeno, že MAS nebo řídicí orgán OPZ7 mohou kdykoli 
v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů 
nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
 

8. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
8.1. Popis hodnocení a výběru projektů 
        Hodnocení a výběr žádostí o podporu zajišťuje MAS. Výsledkem výběru projektů jsou písemné 
záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) a seznam žádostí o podporu, které MAS 
navrhuje ke schválení. Právní akt o poskytnutí podpory vydává ŘO.  
 

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. Toto 
hodnocení provádí určení pracovníci MAS.   
Při záporném hodnocení formálních náležitostí je žadatel vyzván 1x k opravě nebo doplnění žádosti, a 
to ve lhůtě do 10 pracovních dní. Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná, v případě nesplnění 
jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru.    
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno do 30 pracovních dnů od uzávěrky 
příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění (náprava) formálních 
náležitostí, pokud je k ní žadatel vyzván).  

Věcné hodnocení  

Toto hodnocení provádí Výběrová komise MAS, která musí pro svoje rozhodování před jednáním o 
dané žádosti o podporu disponovat podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy 
MAS, která zpracovala osoba s odborností v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen  
 Věcné hodnocení by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní od provedení hodnocení přijatelnosti 

a formálních náležitostí pro danou žádost o podporu.    

 

 

8.2 Podrobné informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
výzvy MAS -  Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

 

 

9. Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi8  

Není relevantní.  
 
 

10. Přehled navazující dokumentace 
10.1. Umístění textu výzvy na webovém portále MAS  

URL adresa: http://www.mas-sedlcansko.eu/op-zamestnanost/ 
 

 
7 Tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jehož výzvu k předkládání žádostí o podporu tato výzva MAS navazuje. 
8 Pouze v relevantních případech. 
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10.2. Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v: 

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-
/dokument/797767 
 

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými 
výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817 

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených 
v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz Aktualizace pravidel není změnou této 
výzvy MAS. 
 

10.3. Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 

S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 4.2 této výzvy MAS jsou relevantní níže 
uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory: 

• Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-
poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí 
podpory v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy MAS 
aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-
podpory-na-projekt-opz Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy. 

 

10.4. Odkaz na případné další relevantní dokumenty 

 Odkaz na SCLLD zahrnující i Programový rámec OPZ: http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-
2020-2/dokumenty/ 
Statut MAS Sedlčansko: http://www.mas-sedlcansko.eu/dokumenty/statut-massedlcansko-o-p-s/ 
Jednací řád Výběrové komise MAS Sedlčansko o.p.s.: http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-
dokumenty-mas/ 
Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP: https://www.esfcr.cz/formulare-a-
pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz 
 
 
 

11. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 
1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
2. Etický kodex 
 
 

 

  

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz
http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020-2/dokumenty/
http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020-2/dokumenty/
http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-dokumenty-mas/
http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-dokumenty-mas/
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz
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Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu 
 

Místní akční skupina (název, IČ) MAS Sedlčansko o.p.s., IČ 274 08 116 (dále také jen „MAS“) 
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
 
 

1. Identifikace výzvy ŘO 

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje 

 
 

2. Identifikace výzvy MAS 

Číslo výzvy MAS B00/03_16_047/CLLD_16_01_099 

Název výzvy MAS Výzva MAS Sedlčansko - Podpora sociálních 
služeb II 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 
výzvy MAS 

Otevřená 

 
 

3. Časové nastavení 

Datum vyhlášení výzvy MAS 24. 09. 2019 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 24. 09. 2019, 8:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 24. 09. 2019, 8:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 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 
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4. Informace o formě podpory 
4.1. Alokace výzvy MAS 

• Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 3 407 215 CZK Upřesnění 
zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek 
celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace 
OPZ, které je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování). 
 

4.2. Vymezení oprávněných žadatelů 

Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze: 
 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 schránku1;  
 osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, 

dluhu aj. dle následujícího odstavce. 
 
Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo 
získat podporu, pokud: 
 jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 
 mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti2; 

 na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že 
poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

 jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů  
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, 
se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení  
v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním 
příspěvkem. 
 
Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:  
Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové 
organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací 
instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Školy a školská zařízení.  

 

 
 
 

 
1 Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
2 Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení 
daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
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Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: 

Žadatelé Definice 

Obce  Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností  

Dobrovolné svazky 
obcí 

Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Organizace 
zřizované obcemi 

Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní 
společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školy a školská zařízení) 

Organizace 
zřizované kraji 

Organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, 
obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) 

Příspěvkové 
organizace 

Příspěvkové organizace jsou organizace zřízené územními samosprávnými 
celky dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, a to pro takové činnosti v působnosti územních samosprávných 
celků, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost 
vyžadují samostatnou právní subjektivitu 

Nestátní neziskové 
organizace 

• spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech 

• ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• 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 (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Obchodní korporace Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích: 

• Obchodní společnosti 
o veřejná obchodní společnost 
o komanditní společnost 
o společnost s ručením omezeným 
o akciová společnost 
o evropská společnost  
o evropské hospodářské zájmové sdružení 

• Družstva 
o družstvo 
o sociální družstvo 
o evropská družstevní společnost 

 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_osobnost
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Poradenské a 
vzdělávací instituce 

Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost 
škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako 
hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní 
závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání nebo poradenství. Mohou 
nabývat těchto forem: 

• obchodní korporace 

• OSVČ 

• NNO 

• školy a školská zařízení 

• vysoké školy 
 

Poskytovatelé 
sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Školy a školská 
zařízení 

Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná 
ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 
 

 

4.3. Vymezení oprávněných partnerů 

 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem  
i bez finančního příspěvku.  

Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným partnerem s finančním příspěvkem být pouze osoba, 
která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz 
vymezení v rámci části 4.2 této výzvy). 

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnery s finančním 
příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní 
samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze 
v projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků 
z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.3 Partner se podílí na realizaci věcných 
aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční 
příspěvek za účast při realizaci projektu. 

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace 
(např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel 
materiálu, odběratel výrobků/služeb). 

 
3 Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského 
sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně 
působící), která má registrované místo podnikání v EU. 
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Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner. 

 

4.4. Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl Příjemce Státní 
rozpočet 

Školy a školská zařízení zřizovaná 
ministerstvy dle školského zákona (č. 
561/2004 Sb.) 

85 % 0 % 15 % 

Obce  
Příspěvkové organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a školských 
zařízení) 
Dobrovolné svazky obcí 

85 % 5 % 10 % 

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

85 % 0 % 15 % 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost  
Obecně prospěšné společnosti 
Spolky 
Ústavy 
Církve a náboženské společnosti 
Nadace a nadační fondy 
Místní akční skupiny 
Hospodářská komora, Agrární komora  
Svazy, asociace  

85 % 0 % 15 % 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše 
uvedených kategoriích: 
Obchodní společnosti:  

- veřejná obchodní společnost  
- komanditní společnost  
- společnost s ručením omezeným  
- akciová společnost  
- evropská společnost   
- evropské hospodářské zájmové 

sdružení 
Státní podniky 
Družstva: 

- družstvo  
- sociální družstvo 
- evropská družstevní společnost 

OSVČ 
Profesní komory 

85 % 15 % 0 % 

 
4.5. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 407 215 CZK 
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4.6. Forma financování 

Ex ante / Ex post 
 
Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této 
výzvy MAS). 
 

4.7. Informace o podmínkách veřejné podpory 

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou 
verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že 
prostředky, jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či 
dalším subjektům4, poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné 
kategorie blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ, 
nebo v režimu podpory dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného 
hospodářského zájmu (zejména sociálních služeb).  

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné 
podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu. 

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de 
minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování 
takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od 
typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny 
projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. 
Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu 
vyplývajícím z vymezení v části 4.4 této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování). 

 

 

V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory. 

 
 

 
4 Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na 
pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování 
veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových 
příspěvků přidělena veřejná podpora/podpora de minimis.  
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5. Věcné zaměření 
 
 

5.1. Popis podporovaných aktivit 

Aktivity podporované v rámci této výzvy vychází ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) MAS Sedlčansko na období 2014 – 2020, programového rámce Operační program 
Zaměstnanost, opatření OPZ 1 Podpora kvality sociální politiky regionu se zaměřením na rozvoj 
sociálních služeb a podporu sociálního začleňování. Výzva se zaměřuje na rozvoj sociálních služeb, 
které jsou v území nedostatečně dostupné a přitom potřebné. Jedná se především o rozvoj terénních, 
případně ambulantních služeb. Rovněž bude podporována oblast komunitní práce s cílovými 
skupinami, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo se již v této situaci nacházejí. 

 

V rámci této výzvy budou podporovány:  

1 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 
prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb 

1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.  

Jako doplňkové aktivity budou podporovány: rozvoj síťování služeb, multidisciplinární 
spolupráce a participativních metod práce s klienty. U doplňkových služeb musí být zajištěno, 
že se skutečně bude jednat o programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 
Sb. – tzn. nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako 
sociální služba registrovány. Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným 
charakterem (nikoli komerčním), které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území 
MAS. 

 
Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na 
přímou práci s cílovými skupinami.  
Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však 
musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé 
typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu. 
 
Maximální objem nákladů investičního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného 
majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 50 %. 
 
Více příloha č.2 Popis podporovaných aktivit 
 

5.2. Indikátory 

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na 
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
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: 
 



 

8 
 

Kód5 Název indikátoru  Měrná jednotka  Typ indikátoru  

60000  Celkový počet účastníků  Osoby Výstup  

67001  Kapacita podpořených služeb  Místa  Výstup  

67010  Využívání podpořených služeb  Osoby  Výsledek  

 
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. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu 
podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se 
Zprávou o realizaci projektu (ZoR);  
b) Indikátory z tabulek uvedených níže, 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+. Sledování 
parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18. 

 

Kód Název indikátoru  Měrná 

jednotka  

Typ indikátoru  

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních)  

Dokumenty Výstup 

67401 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení  Služby  Výstup 

 
 

Kód Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

67315 Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u 

nichž služba naplnila svůj účel  

Osoby Výsledek 

67310  

 

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou 

sociální práce naplnila svůj účel  

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 

 Osoby Výsledek 

 
5 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 
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přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a 

to i OSVČ 

 
5.3. Cílové skupiny  

  

Název cílové skupiny Definice cílové skupiny 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním 

vyloučením ohrožené 

Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo 

běžný život společnosti, které se do něj v důsledku 

nepříznivé sociální situace nemohou zapojit. 

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Osoby žijící v územích, které byly identifikovány jako 

sociálně vyloučené lokality. Pro potřeby OPZ bude 

primárním zdrojem informací o těchto lokalitách 

aktualizovaná Gabalova zpráva (k dispozici v 6/2015), 

nicméně je možné podporovat i sociálně vyloučené 

lokality identifikované v jiných studiích. 

Osoby se zdravotním postižením Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým 

nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí 

nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné 

osoby. 

Osoby s kombinovanými diagnózami Osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, 

duševním, smyslovým), jehož dopady činí nebo mohou 

činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Oběti trestné činnosti Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo 

být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 

majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor 

se pachatel trestným činem obohatil. 

Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi Osoby, které jsou ohroženy blízkými osobami žijícími 

ve společné domácnosti (psychické, fyzické či sexuální 

násilí a dále osoby, které jsou ve stavu závislosti, kdy 

se bez dané látky, aktivity nebo osoby nedokáží obejít 

(např. závislost na návykové látce, na hazardních 

hrách, na práci apod.) 

Osoby pečující o jiné závislé osoby Osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči 

druhé osoby v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu 

jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby 

ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. 

Osoby opouštějící institucionální zařízení Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy. 

Osoby ohrožené předlužeností Osoby, které mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou 

schopny plnit své finanční závazky (např. nemají 

uhrazenou jednu splátku úvěru). 
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Osoby pečující o malé děti Osoby pečující o osobu mladší 15 let. 

Osoby v nebo po výkonu trestu Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. 
Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody. 

 

Rodiče samoživitelé Neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, 

svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži 

osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, 

popřípadě s družkou nebo s partnerem, kteří pečují o 

osobu mladší 15 let. 

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 

rok; Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na 

ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 

měsíců. 

Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky Osoby ohrožené nezdravým životním stylem, 

závislostmi, žijící v oblastech s vyšším výskytem 

specifických zdravotních rizik, ve vyloučených 

lokalitách a v regionech ohrožených chudobou. 

 

6. Informace o způsobilosti výdajů 
6.1. Věcná způsobilost 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 
a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 
případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy).  
 
Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný 
příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených 
prostředků na osobní náklady zaměstnanců,  nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného 

projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek. 
 

6.2. 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. 

 

6.3. Informace o křížovém financování 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno 
 

6.4. Informace o nepřímých nákladech 

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 
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případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy). 
 
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: 

 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu 

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % včetně 25 %  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 
%  

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

 
Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani 
žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 
 
 

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací 
7.1. Povinné přílohy žádosti o podporu 

Není relevantní 
 

7.2. Informace o způsobu podání žádosti o podporu 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických 
formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, orientujte se podle 
Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.  
 
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.  
 
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou 
osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti 
byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění. Podpis 
musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba oprávněná 
k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato osoba disponovat 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro 
podepisování, kterým disponuje. Úspěšné ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro 
podání žádosti. Podání žádosti probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-
žadatel nastavil v rámci parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby 
uživatele. Žádost musí být elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 
1 této výzvy. 
 
Podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této 
výzvy). 

 

https://mseu.mssf.cz/
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7.3. Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:  
Adresa vyhlašovatele:  MAS Sedlčansko o.p.s. Petrovice 139; 262 55 Petrovice 
Kontaktní místo: Kancelář MAS Sedlčansko o.p.s, Petrovice 139, 262 55 Petrovice 
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): mas.sedlcansko@email.cz, 602 416 281 
 

7.4. Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí 
podpory 

Na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je vyhrazeno, že MAS nebo řídicí orgán OPZ6 mohou kdykoli 
v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů 
nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
 

8. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
 

8.1. Popis hodnocení a výběru projektů 

Hodnocení a výběr žádostí o podporu zajišťuje MAS. Výsledkem výběru projektů jsou písemné 
záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) a seznam žádostí o podporu, které MAS 
navrhuje ke schválení. Právní akt o poskytnutí podpory vydává ŘO.  

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. Toto 
hodnocení provádí určení pracovníci MAS.  
 
Při záporném hodnocení formálních náležitostí je žadatel vyzván 1x k opravě nebo doplnění žádosti, a 
to ve lhůtě do 10 pracovních dní. Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná, v případě nesplnění 
jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru. 
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno do 30 pracovních dnů od uzávěrky 
příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění (náprava) formálních 
náležitostí, pokud je k ní žadatel vyzván).  
 
Věcné hodnocení  
Toto hodnocení provádí Výběrová komise MAS, která musí pro svoje rozhodování před jednáním o 
dané žádosti o podporu disponovat podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy 
MAS, která zpracovala osoba s odborností v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen.  
 
Věcné hodnocení by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní od provedení hodnocení přijatelnosti 
a formálních náležitostí pro danou žádost o podporu.  
 
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy MAS. 
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů  
 
 

 
6 Tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jehož výzvu k předkládání žádostí o podporu tato výzva MAS navazuje. 
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9. Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi7  

Není relevantní.  
 
 

10. Přehled navazující dokumentace 
10.1. Umístění textu výzvy na webovém portále MAS  

URL adresa: http://www.mas-sedlcansko.eu/op-zamestnanost/ 

10.2. Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v: 

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-
/dokument/797767 

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými 
výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817 

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených 
v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz Aktualizace pravidel není změnou této 
výzvy MAS. 
 

10.3. Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 

S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 4.2 této výzvy MAS jsou relevantní níže 
uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory: 

• Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-
poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí 
podpory v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy MAS 
aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-
podpory-na-projekt-opz. Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy. 

 

 

10.4. Odkaz na případné další relevantní dokumenty 

 Odkaz na SCLLD zahrnující i Programový rámec OPZ: http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-
2020-2/dokumenty/ 
Statut MAS Sedlčansko: http://www.mas-sedlcansko.eu/dokumenty/statut-massedlcansko-o-p-s/ 
Jednací řád Výběrové komise MAS Sedlčansko o.p.s.: http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-
dokumenty-mas/ 
Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP: https://www.esfcr.cz/formulare-a-
pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz 
 
 

 
7 Pouze v relevantních případech. 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz
http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020-2/dokumenty/
http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020-2/dokumenty/
http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-dokumenty-mas/
http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-dokumenty-mas/
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz
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11. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů  
2. Popis podporovaných aktivit  
3. Etický kodex 
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Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

 
Popis hodnocení a výběru projektů  
 
Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014 – 2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr 
projektů v programovém období 2014 – 2020, Pravidel zapojení Místních akčních skupin do operačního 
programu Zaměstnanost při implementaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen 
SCLLD) a dále dle Jednacích řádů MAS Sedlčansko o.p.s a Statutu MAS Sedlčansko o.p.s. 

 
Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS. MAS provádí hodnocení a výběr projektů podle níže 
uvedených kritérií. 

 
Výsledkem výběru projektů jsou písemné záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) 
a seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Tento seznam (obsahující pořadí všech 
podaných žádostí včetně výše rozpočtu projektů) MAS předává ŘO. Dále ŘO provádí závěrečné ověření 
způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS Poslední fází výběru je 
příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 

 
 

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. Toto 
hodnocení provádí určení pracovníci MAS. Hodnocení v takovém případě provádí jeden určený 
pracovník MAS, jeho ověření provádí jiný určený pracovník MAS. Na tyto určené pracovníky MAS se 
také vztahují ustanovení o střetu zájmu. Hodnocení se zapisuje do MS2014+.  
 
Hodnocení se provádí podle hodnoticích kritérií výzvy MAS: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – vylučovací kritéria 

 

Název kritéria Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení) 

Nutnost 
slovního 

komentáře/
odůvodnění 

Kritéria přijatelnosti 

1. Oprávněnost 
žadatele 

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve 
výzvě k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

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

Ne 

3. Cílové skupiny 

Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání 
žádostí o podporu? 
 
Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka 
souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je 

Ano 



 

2 
 

možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. 
podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že 
nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit 
jako splněné. 

4. Celkové 
způsobilé výdaje 

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve 
výzvě k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

5. Aktivity 

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy 
k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)? 
 
Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka 
souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné 
ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou 
úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k 
zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné. 

Ano 

6. Horizontální 
principy 

Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost 
žen a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)? 

Ne 

7. Trestní 
bezúhonnost 

Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? 
 
(V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka 
splněna pro všechny z nich)? 

Ne 

8. Soulad 
projektu s CLLD 

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem 
příslušného opatření programového rámce OPZ)? 

Ano 

9. 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? (*podrobné informace k hodnocení tohoto kritéria jsou 
uvedeny níže) 

Ano 

Kritéria formálních náležitostí 

1. Úplnost a 
forma žádosti 

Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle 
textu výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné 
přílohy byly předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování 
příloh)? 

Ne 

2. Podpis žádosti 
Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele 
(resp. oprávněnou osobou)? 

Ne 

 

Na otázky odpovídá zpracovatel hodnocení jednou z variant ANO / NE. V případě záporné odpovědi je 
nutné uvádět srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. 
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Při záporném hodnocení formálních náležitostí je žadatel vyzván 1x k opravě nebo doplnění žádosti a 
to ve lhůtě do 10 pracovních dní. Náprava se může týkat pouze prvků žádosti, které jsou posuzovány v 
kritériích formálních náležitostí (např. může dojít k doplnění podpisu či přílohy). Není možné v této fázi 
měnit v žádosti údaje, které nesouvisí s hodnocením formálních náležitostí. 
 
Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná, v případě nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost 
o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru.  
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno do 30 pracovních dnů od uzávěrky 
příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění (náprava) formálních 
náležitostí, pokud je k ní žadatel vyzván). Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na některý z 
finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů.  
 
Finálními centrálními stavy se pro fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí rozumí: 
  
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti  
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti  
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění  
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění  
 
MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím MS2014+ 
žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto 
hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, musí být  upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 
kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě 
žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení 
příslušné změny stavu žádosti o podporu.) 

 

* Informace k hodnocení kritéria č. 9 Ověření administrativní, finanční a 
provozní kapacity žadatele 

Hlavní otázka: Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný 
projekt zajistit v souladu s relevantní i pravidly OPZ? 
 
Hodnotí se přiměřenost plánovaného projektu vůči personálním, finančním a provozním kapacitám 
žadatele za předchozí ukončené účetní období. Provozní kapacitou se rozumí kapacita zajistit fungování 
projektu z hlediska zkušeností a potřebného know-how (pozn.: vychází z anglického „operational“ ve 
smyslu „ready to use“).  
 
Zjevný a rizikový nepoměr mezi počtem zaměstnanců, objemem prostředků, se kterým organizace 
žadatele hospodařila v předchozím uzavřeném účetním období, a know-how organizace 
žadatele/realizačního týmu vůči odpovídajícím parametrům plánovaného projektu je překážkou k 
tomu, aby žádost o podporu mohla být podpořena.  
 
Subjekt žadatele je nahlížen jako jeden podnik ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014,kterým se v 
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, 
tj. zohledňují se propojené a partnerské podniky.  
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Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního 
schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány v potaz ode dne 
účetní závěrky.  
 
U projektů s celkovými způsobilými výdaji nepřevyšujícími 2 miliony korun je kapacita žadatele vždy 
dostatečná. 

Pomocné podotázky:  
 

1. Existuje výrazný nepoměr mezi počtem zaměstnanců vypočteným dle nařízení č. 651/2014, 
který žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a počtem 
osob, které by měly dle údajů v žádosti o podporu zajišťovat realizaci projektu, a tento výrazný 
nepoměr současně přestavuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit 
v souladu s relevantními pravidly OPZ?  

 
2. Existuje výrazný nepoměr mezi ročním obratem vypočteným dle nařízení č. 651/2014, který 

žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a celkovými 
způsobilými výdaji v plánovaném rozpočtu projektu a tento výrazný nepoměr současně 
přestavuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s 
relevantními pravidly OPZ?  
Roční obrat znamená množství finančních prostředků přijatých subjektem za účetní období; 
není rozhodující, zda subjekt patří dle platných právních předpisů mezi podnikatelské subjekty.  
 

3. Lze na základě údajů v žádosti o podporu konstatovat, že organizace žadatele případně 
doplněná prostřednictvím realizačního týmu o zapojení dalších osob/subjektů má dostatečnou 
odbornou kapacitu pro řádné zajištění realizace projektu v plánovaném rozsahu? 
 

Na otázky se odpovídá jednou z variant vyhovuje/nevyhovuje.  
 
 
Přidělení odpovědí nevyhovuje:  
 

1. Výrazným nepoměrem v agendě počtu zaměstnanců se rozumí, že vykázaný počet 
zaměstnanců dosahuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu. 
Hodnotitel může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, stanovit, že kapacita 
vyhovuje, přestože vykázaný počet zaměstnanců představuje méně než 1/5 počtu osob, které 
by měly zajišťovat realizaci projektu;  

 

2. Výrazným nepoměrem v agendě ročního obratu se rozumí, že roční obrat dosahuje méně než 
1/5 celkových způsobilých výdajů projektu. Hodnotitel může ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech, stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný roční obrat 
představuje méně než 1/5 celkových způsobilých výdajů projektu;  

 
3. Organizace žadatele nebo osoby/subjekty v realizačním týmu nemají zkušenost se zajištěním 

činností totožných ani blízkých svým věcným zaměřením činnostem, které jsou v projektu 
naplánovány.  
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Věcné hodnocení 
 
Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je prováděno u žádostí, které uspěly v 
hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Toto hodnocení provádí Výběrová komise MAS, 
volená dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020. Hodnocení se zapisuje 
do MS2014+.  
 
Věcné hodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií výzvy MAS, do kterých jsou zahrnuty aspekty 
kvality projektů dle kap. 6.2.2 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v 
programovém období 2014-2020. 
 
Přehled a bodové hodnocení kritérií věcného hodnocení: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – kombinovaná kritéria, deskriptor 4) „Nedostatečně“ je eliminační 
- Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze 

návodné, tj. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném 
kritériu hodnotí. 

U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním komentářem.  

Kritéria věcného hodnocení jsou rozdělena do čtyř oblastí: I. Potřebnost pro území MAS, II. Účelnost, 
III. Efektivnost a hospodárnost a IV. Proveditelnost. 

I. Potřebnost pro území MAS (max. počet bodů 35) 

Vymezení problému a cílové skupiny (max. počet bodů 35) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

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? 

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován? 

2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i 
dalších subjektů) a jak? 

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému? 

4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady - ekonomické, sociální aj.) 
problému na cílovou skupinu a společnost obecně? 

5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich 
účinnost - v čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako 
nový, je popsáno, v čem je problém nový)? 

6. Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů? 
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7. Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a 
kontext (spolupracující subjekty, ostatní faktory)? 

8. Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém? 

9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny? 

10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny? 

11. Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu 
práce? 

 

 

II. Účelnost (max. počet bodů 30) 

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (max. počet bodů 25) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

Je cíl projektu 
nastaven správně a 

povedou zvolené 
klíčové aktivity a 

jejich výstupy k jeho 
splnění? 

1. Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu 
dosažena? 

2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. 
nakolik má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové 
skupiny uvedený v projektu? 

3. V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané? 

4. Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet, 
apod.)? 

5. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsaným potřebám 
cílové skupiny? 

6. Je vhodně zvolen soubor klíčových aktivit vzhledem k naplnění cíle 
projektu? 

7. Mohou být soubor klíčových aktivit /výstupy projektu skutečnými nástroji 
pro řešení stanoveného problému cílové skupiny? 
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Způsob ověření dosažení cíle projektu (max. počet bodů 5) 

Jak vhodný způsob 
pro ověření dosažení 

cíle žadatel v 
projektu nastavil? 

8. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo 
dosaženo plánovaných cílů? 

9. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti 
stavu před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených 
výsledků k tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu 
vzhledem k nastavení projektu? 

10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data 
(optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit? 

 

 

III. Efektivnost a hospodárnost (max. počet bodů 20) 

Efektivita projektu, rozpočet (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

S ohledem na 
plánované a potřebné 
výstupy je navrženo 

efektivní a 
hospodárné použití 

zdrojů? 

1. Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné? 

2. Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace? 

3. Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký jde 
náklad)? 

4. Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám? 

5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je 
případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno? 

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit? 

Adekvátnost indikátorů (max. počet bodů 5) 

7. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota? 
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Jak jsou nastaveny 
cílové hodnoty 

indikátorů? 

8. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových 
aktivitách? 

9. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty? 

10. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke 
klíčovým aktivitám? 

 

 

IV. Proveditelnost (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (max. počet bodů 10) 

Jak vhodně byl zvolen 
způsob realizace 

aktivit a jejich 
vzájemná návaznost?  

1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány? 

2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup? 

3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení 
stanovených výstupů aktivity? 

4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní? 

5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová 
aktivita realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému 
zpoždění? 

6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na 
potřeby cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v 
dostatečné kvalitě? 

7. Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují? 

8. Je vhodně nastavena celková délka projektu? 

Způsob zapojení cílové skupiny (max. počet bodů 5) 

Jak adekvátně je 
cílová skupina 

9. Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích 
projektu? 
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zapojena v průběhu 
projektu? 

10. Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu? 

11. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou 
skupinou charakteristice zvolené cílové skupiny? 

 

 

Výběrový komise MAS při hodnocení používá 4 deskriptory: „Velmi dobře“, „Dobře“, „Dostatečně“ a 
„Nedostatečně“. Při převodu hodnoty deskriptoru na bodový zisk se postupuje podle následujícího 
mechanismu: 

1) Deskriptor „Velmi dobře“ znamená přidělení 100 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

2) Deskriptor „Dobře“ znamená přidělení 75 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

3) Deskriptor „Dostatečně“ znamená přidělení 50 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

4) Deskriptor „Nedostatečně“ znamená přidělení 25 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

Při převodu na body je používáno zaokrouhlování v detailu na 2 desetinná místa. Deskriptor 
„Nedostatečně“ je hodnocen jako eliminační, tj. žádost o podporu, která by získala tento deskriptor, 
by ve věcném hodnocení neuspěla. 

Přidělenou hodnotu deskriptoru Výběrová komise MAS zdůvodní vždy v rámci popisu k danému 
kritériu. 

Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného 
hodnocení, musí získat nejméně 50 bodů a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být 
hodnoceny deskriptory 1 – 3. Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem 4, tak 
i když žádost získá min. 50 nebo i více bodů, pak tato žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení. 

Ve věcném hodnocení mohou být Výběrovou komisí MAS vymezeny podmínky spočívající v provedení 
konkrétních úprav projektů ze strany žadatele (např. snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových 
hodnot indikátorů, vypuštění některé z klíčových aktivit, apod.), za kterých by projekt měl být 
podpořen. Tato doporučení budou součástí zpracovaného hodnocení (v komentáři k hodnocení 
každého kritéria). 

Věcné hodnocení by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní  od provedení hodnocení přijatelnosti 
a formálních náležitostí pro danou žádost o podporu1. Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na 
některý z finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů. Pro tuto fázi MAS používá 
následující centrální stavy: 

 
1 S výjimkou případů, kdy se fáze opakuje kvůli žádosti o přezkum, viz níže. 
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- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (pro projekty, kdy projekt uspěl 
v hodnocení a hodnotící komise nedoporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním 
právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu apod.). 

- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou (pro projekty, kdy projekt 
uspěl v hodnocení a hodnotící komise doporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním 
právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu, apod.). 

- Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení (pro projekty, kdy projekt neuspěl 
v hodnocení). 

Výběrová komise MAS musí pro svoje rozhodování před jednáním o dané žádosti o podporu 
disponovat podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, který zpracovala 
osoba s odborností v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen. Také odborníci, kteří zpracovávají 
podpůrná hodnocení, nesmí mít ve věci hodnocení daného projektu střet zájmů, musí hodnocení 
zpracovat nestranně a transparentně. Podpůrné hodnocení je pouze pomůcka pro rozhodování 
Výběrové komise MAS, nepředstavuje pro Výběrovou komisi MAS  žádné omezení ve věci jeho 
provádění věcného hodnocení. 

MAS po provedení věcného hodnocení zasílá prostřednictvím MS2014+ žadatelům informaci o 
výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny 
z dalšího výběru, budou  upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne 
doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě žadatelů, jejichž žádosti 
v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu 
žádosti o podporu.)  

 

Výběr projektů 

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Rozhodovací výbor MAS 
ustavený v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 vybírá 
projekty k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu MAS. Při výběru projektů platí, že pořadí 
projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným 
způsobem než nedoporučením projektu k podpoře. 

Důvody pro nedoporučení projektu k podpoře identifikované Rozhodovacím výborem MAS mohou být 
pouze: 

• bylo předloženo více projektů zaměřených na realizaci obdobných aktivit pro stejnou cílovou 
skupinu ve stejném regionu, které přesahují absorpční schopnosti; (pozn.: pokud se sejde 
skupina několika projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu, Rozhodovací výbor MAS 
může rozhodnout, že doporučí k financování jen nejlépe hodnocený nebo nejlépe hodnocené2 
z nich, a to v návaznosti na potřebu pracovat s touto cílovou skupinou v území MAS); 

 
2 Může tedy vybrat jen jeden nejlepší, nebo několik, musí se ovšem při svém rozhodování řídit podle počtu bodů, které takto 
stejně zaměřené projekty získaly ve věcném hodnocení. Projekt s menším počtem bodů nemůže být v rámci stejně 
zaměřených projektů podpořen, pokud by z důvodu věcného překryvu neměla být podpora poskytnuta projektu s vyšším 
bodovým ohodnocením. 
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• překryv projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou 
cílovou skupinu i stejné území dopadu. 

Rozhodovací výbor MAS může na základě informací obsažených ve věcném hodnocení žádosti (tj. 
doporučení a návrhů Výběrové komise MAS nebo na základě výsledku porovnání žádostí 
projednávaných Rozhodovacím výborem MAS mezi sebou rozhodnout o stanovení podmínek 
poskytnutí podpory na projekt, tj. podmínku krácení rozpočtu, podmínku úprav týkajících se klíčových 
aktivit, podmínku úprav týkajících se indikátorů, podmínku úprav týkajících se partnerství a podmínku 
úprav týkajících se realizačního týmu, a to vždy s řádným zdůvodněním. V případě krácení rozpočtu 
rozhodovací orgán MAS konkretizuje jednotlivé kapitoly rozpočtu nebo aktivity, ve kterých bude 
projekt finančně krácen. Tyto údaje se vždy zaznamenají do zápisu z jednání Rozhodovacího výboru 
MAS. 

 V případě, že celková suma požadovaných prostředků z rozpočtu OPZ  za všechny žádosti doporučené 
Rozhodovacím výborem MAS je rovna celkovému objemu prostředků pro danou výzvu MAS, jsou 
všechny žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení, doporučeny k podpoře ze strany MAS.  

V případě, že celková suma prostředků z rozpočtu OPZ3 za všechny žádosti, které uspěly ve věcném 

hodnocení a nebyly nedoporučeny Rozhodovacím výborem MAS z důvodů dle odrážek uvedených 
výše v této kapitole, je vyšší než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, je pro doporučení 
žádosti k financování rozhodující počet bodů z věcného hodnocení, tj. doporučeny budou žádosti o 
podporu podle počtu bodů z věcného hodnocení sestupně do vyčerpání alokovaných prostředků na 

výzvu MAS. Zbývající žádosti o podporu navrhuje Rozhodovací výbor MAS zařadit do zásobníku 

projektů. Rozhodovací výbor MAS rozhodne o pořadí žádostí o podporu v zásobníku v souladu 
s počtem bodů z věcného hodnocení.4 

MAS po dokončení procesu výběru ze strany Rozhodovacího výboru MAS zasílá žadatelům informaci 

o výsledku jednání Rozhodovacího výboru MAS s upozorněním, že: 

• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do 
zásobníku nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního 
výsledku své žádosti a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále 

• že závěry z jednání Rozhodovacího výboru MAS budou předávány k závěrečnému ověření 
způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO.5  

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, 
budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o 
negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.  

Projednání žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, ze strany Rozhodovacího výboru 
MAS by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní od dokončení věcného hodnocení žádostí v rámci 

 
3 Počítá se částky z rozpočtů případně snížených na základě podmínek poskytnutí podpory stanovených rozhodovacím 
orgánem MAS. 
4 Pokud by nastala situace, že v seznamu jsou projekty se stejným bodovým ziskem z věcného hodnocení, ale alokace výzvy 
MAS neumožňuje podpořit oba dva (příp. všechny, pokud je jich více), pak je v této skupině pro pořadí rozhodující okamžik 
předložení žádosti o podporu v MS2014+; dříve předložená žádost má v získání podpory přednost. 
5 Pokud by byly během ověřování prováděného ŘO identifikovány nedostatky, může být nezbytné provést chybou dotčené 
kroky hodnocení a výběru znovu. 
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dané výzvy MAS.6 Do dokončení patří změna stavu u těch žádostí, které Rozhodovací výbor MAS v 
rámci svých kompetenci nedoporučil k financování. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve 
lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce. 

 

Přezkum negativního výsledku z fází hodnocení a výběru projektů 

Přezkumné řízení týkající se přezkumu negativních výsledků z fází hodnocení a výběru projektů 
zahrnuje kroky: 

 Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od neúspěšného žadatele o podporu 
 Přezkum příslušné části hodnocení a výběru, ke které se žádost vztahuje: 

 Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí   
 Přezkum věcného hodnocení 
 Přezkum výběru projektů (tj. přezkum rozhodnutí o nedoporučení projektů k financování a 

rozhodnutí o zařazení do zásobníku projektů) 
 Podání informace žadateli o výsledku 

 
Žadatelé o podporu předkládají žádost o přezkum negativního výsledku7  prostřednictvím MS2014+8 
nejpozději ve stanovené lhůtě (do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním 
výsledku jimi předložené žádosti o podporu). Žádosti řeší Kontrolní výbor MAS. Tento orgán žádosti o 
přezkum vyhoví, částečně vyhoví, nebo ji zamítne. Nenastanou-li skutečnosti, za nichž Kontrolní výbor 
MAS musí žádost o přezkum vždy zamítnout (viz níže), zkoumá dodržení platného postupu a pravidel. 
Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v  žádosti o podporu, není brán zřetel. Žádosti 
o přezkum, z nichž není zřejmé, proti jakému závěru hodnocení/výběru směřují, nebo žádosti o 
přezkum, u nichž chybí odůvodnění, Kontrolní výbor MAS zamítne jako nedůvodné. Kontrolní výbor 
MAS zamítne také žádosti o přezkum podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.  

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je stanovena na 30 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti. 
U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 pracovních dnů. O důvodech prodloužení 
lhůty musí být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním oznámení o prodloužení 
lhůty. Lhůta pro vyřízení žádosti se staví v případě vyžádání stanoviska Výběrové komise MAS nebo 
Rozhodovacího výboru MAS9 O pozastavení lhůty MAS informuje žadatele elektronicky 
prostřednictvím MS2014+. 

Odpověď odeslaná na žádost o přezkum vždy obsahuje informaci o způsobu  
a závěrech prošetření žádosti o přezkum ze strany Kontrolního výboru MAS, tj. zda byla žádost o 
přezkum shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění. 
Kontrolní výbor MAS uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Ve výjimečných případech 
je možné přehodnotit i ta kritéria, na která se sice žádost o přezkum přímo nevztahovala, ale pro další 
hodnocení je to nezbytné.  

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS bezodkladně 
nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do procesu hodnocení, resp. výběru). Ovšem 

 
6 S výjimkou projednání projektů, u nichž se fáze věcného hodnocení opakuje kvůli žádosti o přezkum, a teprve dodatečně ve 
věcném hodnocení uspějí. Upozornění: Pokud žádná žádost o podporu nebyla ve věcném hodnocení vyřazena, nemá žádný 
žadatel oprávnění podat žádost o přezkum. 
7 Do kterého se řadí i zařazení do zásobníku projektů. 
8 Pokud MAS obdrží žádost o přezkum jinou cestou, požádá autora žádosti o přezkum o vložení této žádosti do MS2014+ (pro 
dodatečné vložení neplatí lhůta 15 kalendářních dní). Následně MAS řeší tuto žádost o přezkum standardní cestou. 
9 Po obdržení stanoviska běh lhůty pokračuje. 
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pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek 
hodnocení.10 Výběrová komise MAS/Rozhodovací výbor MAS provádějící případný opravný posudek se 
musí řídit závěry přezkumného řízení.  Vypracovává se celý nový hodnoticí posudek, ale u kritérií, u 
kterých nebylo rozhodnuto o přehodnocení, se přebírá výsledek hodnocení z posudku, který byl 
předmětem přezkumu. 

Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum fáze hodnocení, ve které jeho žádost o 
podporu dosáhla negativního výsledku. Rozhodnutí Kontrolního výboru MAS jsou konečná a není proti 
nim odvolání. Na rozhodnutí Kontrolního výboru MAS se nevztahují obecné předpisy o správním řízení 
a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Přezkum se vždy zabývá jen těmi kritérii, u kterých se žadatel 
domáhá přezkumu ve své žádosti. 

MAS povinně informuje ŘO o všech přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou 
výzvu proběhly, a to v rámci předání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke 
kontrole administrativních postupů.  

Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  

Kontrolní výbor MAS ověřuje, zda rozhodnutí o nesplnění daného kritéria/daných kritérií bylo učiněno 
v souladu s výzvou MAS.11 Pokud Kontrolní výbor MAS rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, 
resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu 
k novému hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně 
přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila nesplnění hodnocení přijatelnosti a formálních 
náležitostí. 

Přezkum věcného hodnocení 

Kontrolní výbor MAS v rámci přípravy podkladů provede kontrolu hodnoticího posudku s ohledem na 
dodržení metodiky hodnocení v kritériích, která jsou předmětem žádosti o přezkum (tj. zda bylo 
hodnoceno to, co mělo být, popř. zda přidělený deskriptor/body odpovídá/odpovídají komentáři).12 

Námitky vůči obsahu komentáře/odůvodnění, pokud koresponduje s nastavením kritérií dle výzvy 
MAS, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou, vyjma 
následujících případů:  

1. Pokud budou objektivně dokazovat nesoulad komentáře s platnými právními a metodickými 
předpisy.13 

2. Pokud poukazují na objektivní rozpor (např. v případě, kdy se Výběrová komise MAS kriticky 
vyjadřuje k chybějícímu (nikoliv nedostatečnému) popisu určitého aspektu, a žadatel v žádosti o 
přezkum prokáže, že v  žádosti o podporu byl popis daného aspektu obsažen). 
 

Kontrolní výbor MAS na svém jednání posoudí relevantnost odůvodnění žádosti o přezkum, dodané 
stanovisko Výběrové komise MAS (pokud bylo vyžádáno), a rozhodne o výsledném verdiktu vyřízení 
žádosti o přezkum. Pokud pro své rozhodnutí potřebuje stanovisko Výběrové komise MAS a před 

 
10 Pokud se Kontrolní výbor MAS v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude kladně 
přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria. 
11 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
Kontrolní výbor MAS projednat individuálně všechna kritéria. 
12 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
Kontrolní výbor MAS projednat individuálně všechna kritéria. 
13 K posouzení je možné vyžádat stanovisko právníka. 
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jednáním nebylo vyžádáno, může Kontrolní výbor MAS projednávání přerušit a stanovisko si vyžádat 
dodatečně. Pokud Kontrolní výbor MAS rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, resp. že nebyl 
dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu k novému věcnému 
hodnocení. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila 
negativní výsledek věcného hodnocení.14 

Přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS 

Žádost o přezkum rozhodnutí Rozhodovacího výboru MAS by se měla primárně dotýkat rozhodnutí 
učiněných na základě specifických kompetencí Rozhodovacího výboru MAS, tj. např. nedoporučení 
projektu k podpoře kvůli překryvu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, 
stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu. 

Žádost o přezkum ovšem může směřovat i proti rozhodnutí Rozhodovacího výboru MAS, které přímo 
vycházelo z věcného hodnocení. Stejně jako u žádostí o přezkum výsledku věcného hodnocení ovšem 
platí, že námitky vůči obsahu komentáře/odůvodnění stanoviska Rozhodovacího výboru MAS, pokud 
tento koresponduje s metodikou pro věcné hodnocení, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o 
přezkum za (částečně) důvodnou.  

Pokud Kontrolní výbor MAS rozhodne, že je žádost důvodná, resp. že nebyl dodržen postup 
hodnocení/výběru dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu do procesu hodnocení 
a výběru. Předchozí věta ovšem platí pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumány všechny prvky 
(kritéria/stanovisko Rozhodovacího výboru MAS), které zapříčinily negativní výsledek žádosti o 
podporu. 

Postup rozhodovacího orgánu MAS navazující na přezkumné řízení 

Rozhodovací výbor MAS se při rozhodování navazujícím na přezkumné řízení musí řídit závěry 
přezkumného řízení.  

Rozhodovací výbor MAS v případě, že byla nějaká žádost na základě přezkumného řízení vrácena do 
procesu hodnocení a výběru nově sestavuje seznamy projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. 
zařazené do zásobníku či nedoporučené k podpoře.  

Postupuje shodně jako při svém prvním projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě 
MAS, tj. i v této fázi výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným 
v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu k podpoře. 
(Oprávnění Rozhodovacího výboru MSA k nedoporučení projektu k podpoře je stejné jako v případě 
prvního projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě MAS.) Shodná je i pravomoc 
stanovit podmínky poskytnutí podpory, povinnost zvát ŘO na jednání, vyhotovit a zveřejnit zápis atd. 

Pokud je výsledkem nového projednání žádostí o podporu Rozhodovacím výborem MAS úprava v 
seznamech projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či nedoporučené 
k podpoře, musí být o nově platném výsledku informováni všichni, jejichž projekty dosáhly jiného 
výsledku v procesu výběru, než jim byla dříve oznámena. MAS zasílá těmto žadatelům informaci o 
novém výsledku jednání Rozhodovacího výboru MAS s upozorněním, že: 

 
14 Pokud se Kontrolní výbor MAS v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude kladně 
přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria. 
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• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do 
zásobníku nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního 
výsledku své žádosti a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále 

• že závěry z jednání Rozhodovacího výboru MAS budou předávány k závěrečnému ověření 
způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO.  

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, 
budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o 
negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.  

Projednání žádostí o podporu ze strany Rozhodovacího výboru MAS by mělo být dokončeno do 30 
pracovních dní od dokončení přezkumného řízení, které potřebu opětovného jednání Rozhodovacího 
výboru MAS vyvolalo. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve lhůtě stanovené první větou 
tohoto odstavce. 

Pokud přezkumná řízení, k nimž dojde na základě upravených seznamů projektů zařazených do 
zásobníku či nedoporučených k podpoře, opět vyvolají potřebu dalšího jednání Rozhodovacího výboru 
MAS, bude se postupovat shodně dle pravidel uvedených v této kapitole. 

 

Závěrečné ověření způsobilosti 

MAS předává po dokončení své části hodnocení a výběru projektů řídicímu orgánu OPZ dokumentaci 
ke své výzvě za účelem závěrečného ověření způsobilosti, které zahrnuje kontrolu procesu hodnocení 
a výběru provedeného MAS a kontrolu způsobilosti aktivit a výdajů naplánovaných v projektech, které 
jsou navrženy k poskytnutí podpory. 

Pokud kontrola provedená ŘO neidentifikuje důvod pro odlišný postup, ŘO schválí projekty dle 
seznamu, v pořadí a ve výši rozpočtu projektů (celkových způsobilých výdajů) schválené MAS 
k realizaci. V případě, že je celkový objem prostředků na všechny žádosti o podporu, které MAS 
navrhuje ke schválení, vyšší než objem prostředků, který je k dispozici v rámci alokace dané výzvy MAS, 
je k podpoře schválena jen část z nich. Zbylé projekty, které splnily podmínky hodnocení a výběru, jsou 
zařazeny do zásobníku projektů. 

Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory  

Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory, pravidla pro tuto fázi 
výběru jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 

Žadatelé, jejichž žádost o podporu v předchozích krocích vyhověla, budou vyzvání k doložení dalších 
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory (tj. bude využíváno 
ustanovení § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)). Přesný výčet údajů a dokladů není stanoven; vždy budou 
vyžádány informace potřebné pro bankovní převod prostředků a u projektů zakládajících veřejnou 
podporu nebo podporu de minimis budou vždy vyžádány doklady nutné pro poskytnutí veřejné 
podpory, resp. podpory de minimis v souladu s platnými právními předpisy. 

Pokud byly v předchozích fázích hodnocení a výběru projektů stanoveny nějaké podmínky poskytnutí 
podpory, bude žadatelům také doporučena úprava žádosti tak, aby jí mohlo být v řízení o poskytnutí 
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podpory zcela vyhověno (tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)). 

Nové rozhodnutí 

V případě projektů, kterým bude žádost o podporu zamítnuta, není vyloučen postup dle ustanovení 
§ 14p č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), tj. může dojít k vydání rozhodnutí, kterým bude podpora na projekt poskytnuta. 
Tento postup je relevantní zejména u projektů, které sice vyhoví kritériím hodnocení, nicméně kvůli 
vysokému zájmu o podporu a lepším výsledkům jiných žádostí, na ně alokace výzvy nejprve nevystačí. 

Specifický postup v případě zániku žadatele 

Na základě ustanovení § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) se stanovuje, že v případě zániku žadatele bude řízení o 
poskytnutí podpory pokračovat pouze, pokud zánik patří do některé z následujících kategorií: 

 přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev – jedná se o případy fúze, rozdělení nebo převodu jmění 
na společníka, kdy žadatel je zanikající obchodní společností nebo zanikajícím družstvem;  

 slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob ve smyslu  
§ 14d odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, kdy žadatel je zanikající školská 
právnická osoba; 

 změna žadatele ze zákona - jedná se o případy, kdy žadatel zanikne na základě ustanovení 
zákona a současně je bez pochybností možné identifikovat nástupnickou organizaci. 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit 

 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných 
sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti 
sociálního začleňování 
 

Aktivity v oblasti sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených musí mít vždy přímý dopad na cílové skupiny, tj. jsou zaměřeny na přímou práci 
s cílovými skupinami. V projektech je možné spolu s aktivitami souvisejícími s přímou prací 
cílovými skupinami podpořit i aktivity zaměřené na strategickou/koncepční/metodickou činnost 
(např. jednou z aktivit projektu může být vytvoření metodiky pro práci s konkrétní cílovou 
skupinou apod., ale zároveň projekt musí obsahovat aktivity, které v přímé práci s cílovou 
skupinou ověřují vytvořenou metodiku). 

Stejně tak je možné v projektech podporovat vzdělávací aktivity pro cílové skupiny, ale opět 
jen spolu s aktivitami zaměřenými na komplexnější podporu cílových skupin (např. jednou 
z aktivit projektu může být vzdělávání cílových skupin, ale zároveň projekt musí obsahovat 
další aktivity tak, aby podpora cílových skupin byla komplexní). 

1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 

Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), 
které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS. 

Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z 
cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno, že 
se skutečně jedná o programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních 
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat 
programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba 
registrovány! 

Budou podporovány zejména následující programy a činnosti: 

a) Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených 
lokalitách1 zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých 
životních podmínkách a na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel,  
u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné 
činnosti, nebo kteří již spáchali trestnou činnost. Jedná se o programy sekundární  
a terciální prevence sociálně patologických jevů a příčin kriminogenních situací, 
prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku2, včetně podpory účasti členů 
komunity na předcházení rizikových situací a řešení problémů ohrožených osob (např. 
zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, tvorba obecních plánů 

 
1 Doporučujeme vycházet z Gabalovy Mapy sociálně vyloučených lokalit (http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/analyza-socialne-

vyloucenych-lokalit-v-cr-1?highlightWords=mapa+svl). V případě, že se na území MAS nenachází sociálně vyloučená lokalita, 

musí MAS existenci problémů spojených se sociálním vyloučením identifikovat ve své SCLLD. 
2 Nejedná se o situační prevenci kriminality ve smyslu zavádění kamer a dalších bezpečnostních a ochranných prvků nebo o 
realizaci přednášek na téma bezpečnosti pro širokou veřejnost apod. 

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/analyza-socialne-vyloucenych-lokalit-v-cr-1?highlightWords=mapa+svl
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/analyza-socialne-vyloucenych-lokalit-v-cr-1?highlightWords=mapa+svl


 
 

prevence kriminality se zapojením komunity, asistenti prevence kriminality3, asistence 
obětem trestných činů při jednání s policií, soudy a dalšími úřady, mentoring, 
preventivní programy pro mladé osoby 15+ a rodiny s dětmi, např. vzdělávání, 
aktivizační, asistenční a motivační programy, pomoc v krizových životních situacích, 
sociálně-terapeutické pobyty realizované formou příměstských táborů4).  

 
b) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí 

při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání 
(zejména pokud pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné 
péče nebo ústavní péče, tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež). Jedná se o činnosti zaměřené 
na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí  
a podporu v jejím začlenění se do běžného života a na trh práce.5 Aktivity zohledňují 
specifické potřeby cílové skupiny těchto osob (sociálně znevýhodněné prostředí, 
předchozí ústavní péče nebo náhradní rodinná péče apod.). Například může jít  
o realizaci vzdělávacích aktivit na podporu rozvoje psychosociálních a praktických 
dovedností, právního povědomí, posílení osobních kompetencí s cílem začlenění do 
běžné společnosti, zapojení cílové skupiny do realizace komunitních aktivit, programy 
rozvíjející kompetence v oblasti finanční gramotnosti a prevence zadluženosti, 
možnosti uplatnění se na trhu práce, zvyšování kvalifikace, získání odpovídajícího 
bydlení, mentoring, vrstevnická pomoc (peer programy), doprovázení a asistence při 
přechodu do samostatného života apod.  

c) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby  
a péči (programy rozvíjející dovednosti a schopnosti potřebné pro každodenní život, 
schopnost zacházet se svou nemocí, udržování přirozených sociálních vztahů  
a vazeb, samostatné rozhodování o způsobu vlastního života, zvyšování kompetencí 
v oblasti orientace v nabídce služeb, programů a sociálního zabezpečení pro cílovou 
skupinu, vedení k samostatnému využívání veřejných služeb, specializované právní 
poradenství, svépomocné a aktivizační programy atd.). 

 
d) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi 

na návykových látkách, včetně gamblingu a závislosti na PC hrách, mimo zdravotnické 
služby a péči (programy zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob 
užívajících drogy nebo drogou ohrožených  
a rizik spojených s hazardním hraním, svépomocné a aktivizační programy, 
adiktologická psychosociální intervence, doléčovací programy pro osoby, které 

 
3 V rámci prevence kriminality budou podporovány aktivity, které jsou v souladu s Metodikou výběru, přípravy a činnosti 
asistentů prevence kriminality (APK) vydané Ministerstvem vnitra ČR viz http://www.mvcr.cz/clanek/metodika-vyberu-
pripravy-a-cinnosti-asistentu-prevence-kriminality.aspx a http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-metodickych-doporuceni-
vyzvy-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx v části C3. V této výzvě nebudou podporovány rekvalifikační kurzy 
vztahující se k prevenci kriminality, do projektu vstupují již proškolení APK, nebude podporováno jejich vstupní, ale pouze 
průběžné vzdělávání. Vstupní vzdělávání nových APK je v gesci MV ČR (speciální dotační titul na podporu a vzdělávání APK), 
případně dalších vzdělávacích institucí poskytujících shodné typy vzdělávání. Náklady na absolvování vstupního vzdělávání 
APK nejsou způsobilé v této výzvě (kurz MV ČR není akreditován). Způsobilé výdaje projektu: mzdy, provoz, výstroj APK atd. 
(viz metodika MV ČR). Oprávnění žadatelé: pouze obce, kde působí obecní policie  
(v obcích s udělenou výjimkou, kde je dohoda s PČR, nemohou být APK v projektech OPZ podpořeny, případná podpora bude 
v gesci MV ČR). ŘO OPZ bude s MV ČR konzultovat případné příjemce v OPZ s cílem zabránění duplicitní podpoře. 
4 Jedná se o sociálně-terapeutické pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, které jsou určeny především pro 
rizikovou mládež. Cílem je umožnit cílové skupině zažít jiný model fungování, než který běžně zná díky znevýhodňujícímu 
prostředí, ve kterém žije. Příměstské tábory by svým zaměřením měly přispívat k podpoře sociálního a osobnostního rozvoje a 
k ochraně před působením negativních vlivů. 
5 Nebudou podporovány aktivity, které mají podobu ubytovacích/pobytových služeb pro cílovou skupinu. 

http://www.mvcr.cz/clanek/metodika-vyberu-pripravy-a-cinnosti-asistentu-prevence-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/metodika-vyberu-pripravy-a-cinnosti-asistentu-prevence-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-metodickych-doporuceni-vyzvy-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-metodickych-doporuceni-vyzvy-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx


 
 

opouštějí terapeutickou komunitu, aktivity zaměřené na integraci do pracovního života 
atd.). 
 

e) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro 
osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné 
činnosti), probační a resocializační programy6 a programy zaměřené na pachatele 
domácího násilí s cílem předcházení jejich dalšího násilného chování (programy 
sociálního výcviku a rozvoje sociálních a osobních dovedností s cílem sociální 
integrace, nalezení zaměstnání, psychologické poradenství atd.).   
 

f) Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci 
sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci (rozvoj psychosociálních a 
praktických dovedností, posilování osobních kompetencí v běžném životě, podpora 
právního povědomí a sebedůvěry s cílem začlenění do běžné společnosti a na trh 
práce, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, posilování rodičovských kompetencí, 
získávání základních sociálních a profesních dovedností a schopnosti uplatnit se na 
trhu práce7, společenské začlenění osob vystavených institucionalizaci, obnovení, 
upevnění či zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, pomoc při 
uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života, programy učení se hodnotám 
v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce, doprovody při jednání s institucemi atd.).   

 
g) Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí8 zaměřené na preventivní 

programy na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a 
vedoucí ke stabilizaci rodiny, rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování 
zdrojů komunit do řešení situace ohrožených rodin atd. 
 

h) Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (tj. péče 
poskytovaná osobě závislé v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými - rodinnými 
příslušníky, příbuznými nebo známými) a sdílené péče (tj. kombinace péče 
poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně rozvoje 
domácí paliativní péče (terénní mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby 
pečující apod.). Dle kvalifikovaných odhadů je významná část veškeré sociální  
a zdravotní dlouhodobé péče poskytována rodinnými příslušníky nebo jinými 
pečujícími. Podporovány budou zejména podpůrné služby určené pro pečující 
osoby-sociální práce, psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství 
v oblasti kombinování formální a neformální péče, možností využívání podpůrných 
sociálních služeb, jednání s úřady, organizace a pomoc při zvládání přímé péče 
(supervize, odborné techniky přímé péče), pomoc s péčí o domácnost, řešení finanční 
situace, rozšíření kvalifikace, kombinování péče se zaměstnáním, či  
s návratem na trh práce po ukončení péče, právní poradenství, dále podpora pečující 
osoby ze strany sociálních pracovníků obcí, úřadů práce a nemocnic (zvyšování 
personální kapacity sociálních pracovníků, kteří mohou pečujícím osobám poskytnout 
podporu a poradenství, zřízení pozice koordinátora podpory, tj. sociálního pracovníka 
na obcích, který bude pomáhat pečujícím osobám zajistit vše potřebné pro svou 
činnost, zvyšovat kompetence a znalosti pečujících osob pro řešení problémů 

 
6 Jedná se pouze o programy akreditované Ministerstvem spravedlnosti ČR. Např. asistence a doprovázení při odchodu 
z výkonu trestu odnětí svobody či při vykonávání alternativního trestu (spolupráce se sociálními kurátory, s Probační  
a mediační službou ČR při znovu začlenění osoby z cílové skupiny do společnosti a na trh práce).  
7 V případě aktivit, které svou povahou spadají do opatření v oblasti zaměstnanosti, se žadatel musí řídit podmínkami platnými 

pro aktivitu 3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti. Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu 

mzdových nákladů zaměstnavatelům může zakládat veřejnou podporu.  
8 Jedná se pouze o aktivity, které nejsou současně podporovány ze státní dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí.   



 
 

spojených s péčí o osobu závislou atd.). Cílem je zmírnění znevýhodnění pečujících 
osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální péče, rozvoj vzájemné 
provázanosti a sdílení péče mezi formálními poskytovateli, neformálními pečovateli a 
službami zaměstnanosti, a zvýšení informovanost pečujících osob  
o svých možnostech.   

  

i) Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin - 
posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční plánování  
a řešení zadluženosti, zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové 
poradenství včetně zpracování insolvenčních návrhů9, zvyšování kompetencí v oblasti 
hospodaření domácnosti včetně finančního plánování a praktických nácviků (např. 
trénink schopnosti čelit impulsivnímu nakupování či manipulaci v souvislosti 
s poskytováním úvěrů apod.), zvyšování sociálních a profesních dovedností a 
kompetencí v oblasti hledání a udržení stabilního zaměstnání, aktivity zaměřené na 
spolupráci partnerů na místní úrovni včetně spolupráce se zaměstnavateli při řešení 
problémů spojených se zaměstnáváním pracovníků s exekucemi atd.   

 
j) Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného 

bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit  
a bezdomovectví. Podporované aktivity se týkají řešení problematiky bydlení 
prostřednictvím podpory sociální práce s klienty - preventivní, následné a doprovodné 
služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, např. programy prevence ztráty bydlení  
a znovu začlenění do bydlení, aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhování osob 
z bydlení, participativní metody využívající spoluúčasti klientů na rozhodování  
a realizaci aktivit (institut domovníka dle metodického podkladu MV ČR viz 
http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-metodickych-doporuceni-vyzvy-programu-
prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx v části H, klientské domovní samosprávy - 
projektové žádosti na podporu institutu domovníka je nezbytné předem projednat 
s danou obcí, je-li žadatelem jiný subjekt než přímo obec10), zavádění case 
managementu a jiných forem koordinace, zvyšování sociálních kompetencí vzhledem 
k udržení bydlení, bezproblémového užívání bytu a přijetí adekvátního bydlení jako 
důležité hodnoty, podpora ekonomického a ekologického životního stylu (omezení 
plýtvání, hospodárný životní styl), síťování  
a multidisciplinární spolupráce, správa dluhu atd. Podpora není určena na investice do 
sociálního bydlení (rekonstrukce, modernizace, nákup dlouhodobého hmotného  
a nehmotného majetku), na vybavení bytů (umyvadlo, sprcha, vana, WC, kuchyňská 
linka, varná deska, trouba apod.), na opravy a údržbu, na nájemné a kauce atd. Aktivity 
musí být vždy zaměřeny na přímou podporu cílové skupiny osob (klientů), nikoli pouze 
na vytváření nástrojů a systémů sociálního bydlení. Projekty, jejichž součástí bude i 
vytváření nástrojů a systémů sociálního bydlení, budou vždy pilotními, aktivity musí mít 
primárně přímý dopad na cílové skupiny osob (klientů). 

 
k) Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení  

a pracovně-právních vztahů (programy finančně dostupné mediace, postupného 
splácení služeb profesionálních advokátů a mediátorů, bezplatná právní pomoc při 
zadlužení a v oblasti prevence sociálního vyloučení zaměřená na problematiku 
pracovně-právních vztahů, bydlení, exekucí atd.).  

 

 
9 V souladu s novelou zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
10 Žadatel v projektové žádosti popíše způsob, jakým byla žádost na podporu institutu domovníka projednána s obcí, kde má 

být institut domovníka realizován.   

http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-metodickych-doporuceni-vyzvy-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-metodickych-doporuceni-vyzvy-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx


 
 

l) Aktivity přispívající k boji s diskriminací (vzdělávací aktivity zaměřené na 
destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace  
a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým 
skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti 
diskriminace, např. služby bezplatných právních poraden včetně zastupování před 
soudem za účelem zajištění ochrany a pomoci obětem diskriminace, řešení případů 
diskriminace soudními i mimosoudními prostředky apod.). Aktivity musí být vždy 
zaměřeny na přímou podporu cílové skupiny osob (klientů). Nebude podporována 
realizace kampaní a dalších osvětových aktivit bez vztahu k přímé podpoře cílové 
skupiny a konkrétnímu území MAS.  
 

m) Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální 
práce na svém území - podpora profesionální realizace sociální práce jako činnosti 
zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich 
schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití 
specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora 
výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených 
či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, 
metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci apod.). Bude podporován výkon 
sociální práce na obcích (typu I., II. i III.)11, včetně jeho dostatečného personálního 
zajištění. Podporovány budou především preventivní aktivity směřující  
k pozitivní změně v daném území obce, posilování vzájemných vazeb a spolupráce 
mezi obyvateli, organizacemi a institucemi. Důraz by měl být kladen především na 
znalost místního prostředí, dostupnosti a kapacit sociálních služeb a vzájemnou 
komunikaci a spolupráci mezi sociálními pracovníky a dalšími aktéry. Podporovány 
budou projekty zaměřené na participativní metody práce s klienty (zapojování klientů 
do rozhodování) a s osobami/skupinami osob, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením, rozvoj síťování služeb, multidisciplinární spolupráce atd. Součástí nákladů 
projektu mohou být i náklady na celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků na 
obcích v souladu s § 111 zákona o sociálních službách,  
a to v rozsahu minimálně 40 hodin za celé období realizace projektu.12  

 

 
11 Realizovat činnosti sociální práce mohou na základě svého rozhodnutí rovněž místní samosprávy (obce I. typu). Základním 
cílem sociální práce je zajištění, resp. podpora „sociálního fungování“ klienta (jednotlivce, skupiny, či komunity) v životě obce. 
Základní rolí sociálních pracovníků je udržet rovnováhu ve vztahu klient a jeho prostředí (obec). Intervence sociálního 
pracovníka při porušení rovnováhy může směřovat jak ke změně u klienta, tak i ke změně života v obci (např. změna sociálního 
prostředí). Sociální pracovník by měl svou činnost vykonávat převážně v přirozeném prostředí klientů. 
U obcí II. typu se jedná o výkon přenesené působnosti podle zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, u obcí III. typu podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  U obcí I. typu není legislativní opora výkonu v přenesené působnosti, nicméně 
všechny typy obcí mají možnost výkonu sociální práce v samostatné působnosti. Místní samosprávy se mohou rozhodnout 
zaměstnávat sociální pracovníky (kteří splňují kvalifikační podmínky podle cit. zákona) a vykonávat na svém území činnosti 
sociální práce. Nebo obce II. typu (pokud by nastala dohoda na úrovni samospráv) mohou zaměstnávat sociální pracovníky 
k výkonu sociální práce na území obcí I. typu.  

Sociální pracovník vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, provádí posouzení životní situace klienta, individuální 
plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální 
prostředí a měnit podmínky svých životů. Sociální pracovník rovněž realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí 
klienta, spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta a spolupodílí se na realizaci preventivních 
aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů. 
12 Limit minimálně 40 hodin vzdělávání za období realizace projektu je stanoven s ohledem na překročení hranice pro bagatelní 

podporu účastníka projektu. Maximální rozsah vzdělávání není omezen. Rozsah vzdělávání bude posuzován individuálně v 

rámci věcného hodnocení projektové žádosti. Bude posuzována potřebnost, účelnost a efektivnost a hospodárnost 

vzdělávacích aktivit pro sociální pracovníky na obcích. Projektové aktivity musí být primárně zaměřeny na podporu cílových 

skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.    



 
 
Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních 
subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování 
sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální 
začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programů zaměřených na vznik a rozvoj 
specifických nástrojů k prevenci  
a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.13  S ohledem na to, že projekty v rámci 
této výzvy musí mít vždy přímý dopad na cílovou skupinu osob (klientů), procesy koordinace 
a síťování nemohou být podporovány samostatně, ale pouze ve vazbě na přímou práci 
s cílovými skupinami osob (klienty).  
V této výzvě nejsou podporovány projekty zaměřené na tvorbu střednědobých plánů rozvoje 
sociálních služeb obcí / příp. akčních plánů (tj. zavádění, realizace, sledování  
a vyhodnocování procesů střednědobého plánování) a na procesy související s vytvářením sítí 
sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. síť sociálních 
služeb jako součást střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje).14 
 
Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků 
organizací,15 kteří vykonávají přímou práci s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci 
v přímé práci, tj. odborné pracovní pozice hrazené z přímých nákladů, s cílem rozšíření a 
prohloubení jejich znalostí a dovedností při práci s cílovými skupinami, a to v rozsahu 
minimálně 40 hodin za celé období realizace projektu.16  
 
V této výzvě nebudou podporovány následující aktivity: 
Volnočasové aktivity      
PC/jazykové kurzy jako samostatný projekt 
Osvětová činnost/kampaně 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 
Lesní školky (mimo zákon o dětských skupinách kvůli nesplnění hygienických předpisů) 
Provoz mateřských a rodinných center 
Vzdělávání členů realizačního týmu s výjimkou:  

 
13 Koordinací a síťováním sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů se rozumí procesy spolupráce realizátorů 

projektů za účelem zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb a programů a vytváření inovativních přístupů při řešení 

problémů cílových skupin. Prostřednictvím vzájemné spolupráce, sdílení zkušeností, koordinace aktivit a síťování budou 

poskytované služby a další programy komplexněji naplňovat specifické potřeby osob z cílových skupin. Příklady podporovaných 

aktivit: síťování poskytovatelů zaměřených na práci s vybranými cílovými skupinami, vzájemná výměna  

a sdílení zkušeností s prací s cílovou skupinou (např. metody a techniky práce), plánování a optimalizace vhodné podpory pro 

vybrané cílové skupiny osob, zavádění nových postupů v práci s cílovými skupinami, monitoring a evaluace činností  

a podpory směřované vůči cílovým skupinám atd.    
14 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na obecní úrovni je podporováno v rámci Investiční priority 2.2 OPZ 

prostřednictvím specifických výzev.    
15 Vzdělávání zaměstnanců žadatele, partnera nebo dalších subjektů zapojených do projektu může zakládat veřejnou podporu. 
16 Jedná se o odborné vzdělávací programy s cílem zvýšení profesních kompetencí pracovníků organizace. Vzdělávání 

pracovníků organizace žadatel v projektu vždy řádně odůvodní s ohledem na prospěch cílové skupiny klientů. 

Limit minimálně 40 hodin vzdělávání za období realizace projektu je stanoven s ohledem na překročení hranice pro bagatelní 

podporu účastníka projektu. Maximální rozsah vzdělávání není omezen. Rozsah vzdělávání bude posuzován individuálně v 

rámci věcného hodnocení projektové žádosti. Bude posuzována potřebnost, účelnost a efektivnost a hospodárnost 

vzdělávacích aktivit pracovníků organizace. Projektové aktivity musí být primárně zaměřeny na podporu cílových skupin osob 

sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.    

 



 
 
1. vzdělávání realizačního týmu v případě zaměstnanců sociálního podniku, kteří jsou 
v přímé práci s cílovou skupinou,  
2. vzdělávání realizačního týmu - sociálních pracovníků v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, působících v oblasti sociálních služeb, a to maximálně v rozsahu 
24 hodin za kalendářní rok, 
3. vzdělávání realizačního týmu - sociálních pracovníků v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, působících mimo oblast sociálních služeb, a to minimálně 40 
hodin za celé období realizace projektu, 
4. vzdělávání realizačního týmu - pečujících osob.  
Potřebnost vzdělávacích aktivit zdůvodní žadatel v projektové žádosti. 
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Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu 
 

Místní akční skupina MAS Sedlčansko, o.p.s., IČ 274 08 116 (dále také jen „MAS“) 
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
 
 

1. Identifikace výzvy ŘO 

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje 

 
 

2. Identifikace výzvy MAS 

Číslo výzvy MAS A99/03_16_047/CLLD_16_01_099 

Název výzvy MAS Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti 
II 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 
výzvy MAS 

Otevřená 

 
 

3. Časové nastavení 

Datum vyhlášení výzvy MAS 24. 9. 2019 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 24. 9. 2019, 8:00 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 24. 9. 2019, 8:00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2019 12:00  

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn 
projekt naplánovat 

36 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31. 12. 2022 
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4. Informace o formě podpory 
4.1. Alokace výzvy MAS 

 Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování 2 000 000 CZK 
Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek 
celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které 
je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování). 

  

4.2. Vymezení oprávněných žadatelů 

Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze: 
 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 schránku1;  
 osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, 

dluhu aj. dle následujícího odstavce. 
 
Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo 
získat podporu, pokud: 
 jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 
 mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti2; 

 na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že 
poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

 jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů  
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, 
se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení  
v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním 
příspěvkem. 
 
Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:  
Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové 
organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací 
instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Školy a školská zařízení.  

 

 

 

                                                           
1 Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
2 Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení 
daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
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Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: 

Žadatelé Definice 

Obce  Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností  

Dobrovolné svazky 
obcí 

Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Organizace 
zřizované obcemi 

Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní 
společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školy a školská zařízení) 

Organizace 
zřizované kraji 

Organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, 
obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) 

Příspěvkové 
organizace 

Příspěvkové organizace jsou organizace zřízené územními samosprávnými 
celky dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, a to pro takové činnosti v působnosti územních samosprávných 
celků, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost 
vyžadují samostatnou právní subjektivitu 

Nestátní neziskové 
organizace 

 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech 

 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 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 (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Obchodní korporace Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích: 

 Obchodní společnosti 
o veřejná obchodní společnost 
o komanditní společnost 
o společnost s ručením omezeným 
o akciová společnost 
o evropská společnost  
o evropské hospodářské zájmové sdružení 

 Družstva 
o družstvo 
o sociální družstvo 
o evropská družstevní společnost 

 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_osobnost


                                                 

4 
 

Poradenské a 
vzdělávací instituce 

Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost 
škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako 
hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní 
závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání nebo poradenství. Mohou 
nabývat těchto forem: 

 obchodní korporace 

 OSVČ 

 NNO 

 školy a školská zařízení 

 vysoké školy 
 

Poskytovatelé 
sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Školy a školská 
zařízení 

Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná 
ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

4.3   Vymezení oprávněných partnerů 

 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem  
i bez finančního příspěvku.  

Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným partnerem s finančním příspěvkem být pouze osoba, 
která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz 
vymezení v rámci části 4.2 této výzvy). 

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnery s finančním 
příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní 
samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze 
v projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků 
z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Úřad práce ČR může být partnerem pouze bez finančního příspěvku. 

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.3 Partner se podílí na realizaci věcných 
aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční 
příspěvek za účast při realizaci projektu. 

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace 
(např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel 
materiálu, odběratel výrobků/služeb). 

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner. 

                                                           
3 Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského 
sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně 
působící), která má registrované místo podnikání v EU. 
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4.4. Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl Příjemce Státní 
rozpočet 

Školy a školská zařízení zřizovaná 
ministerstvy dle školského zákona (č. 
561/2004 Sb.) 

85 % 0 % 15 % 

Obce  
Příspěvkové organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a školských 
zařízení) 
Dobrovolné svazky obcí 

85 % 5 % 10 % 

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

85 % 0 % 15 % 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost:  
Obecně prospěšné společnosti 
Spolky 
Ústavy 
Církve a náboženské společnosti 
Nadace a nadační fondy 
Místní akční skupiny 
Hospodářská komora, Agrární komora  
Svazy, asociace  

85 % 0 % 15 % 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše 
uvedených kategoriích: 
Obchodní společnosti:  

- veřejná obchodní společnost  
- komanditní společnost  
- společnost s ručením omezeným  
- akciová společnost  
- evropská společnost   
- evropské hospodářské zájmové 

sdružení 
Státní podniky 
Družstva: 

- družstvo  
- sociální družstvo 
- evropská družstevní společnost 

OSVČ 
Profesní komory 

85 % 15 % 0 % 

 
4.5. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000,-. CZK 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000,- CZK 
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4.6. Forma financování 

Ex ante / Ex post 
 
Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této 
výzvy MAS). 
 

4.7. Informace o podmínkách veřejné podpory 

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou 
verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že 
prostředky, jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či 
dalším subjektům4, poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné 
kategorie blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ, 
nebo v režimu podpory dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného 
hospodářského zájmu (zejména sociálních služeb).  

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné 
podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu. 

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de 
minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování 
takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od 
typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny 
projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. 
Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu 
vyplývajícím z vymezení v části 4.4 této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování). 

 

                                                           
4 Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na 
pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování 
veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových 
příspěvků přidělena veřejná podpora/podpora de minimis.  
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Přípustná kategorie veřejné podpory podle blokových výjimek je: Podpora pro znevýhodněné 
pracovníky5 a pracovníky se zdravotním postižením6. 

 

 

V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory. 

 
 

5. Věcné zaměření 

5.1.    Popis podporovaných aktivit 

Aktivity podporované v rámci této výzvy vychází ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) MAS Sedlčansko na období 2014 – 2020, programového rámce Operační program 
Zaměstnanost, opatření OPZ 1 Podpora kvality sociální politiky regionu se zaměřením na rozvoj 
sociálních služeb a podporu sociálního začleňování. Výzva se zaměřuje na rozvoj sociálních služeb, 
které jsou v území nedostatečně dostupné a přitom potřebné. Jedná se především o rozvoj terénních, 
případně ambulantních služeb. Rovněž bude podporována oblast komunitní práce s cílovými 
skupinami, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo se již v této situaci nacházejí. 

 
 
 
 
 
V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních 
míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře 
zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny. Zároveň nelze podpořit projekty, jejichž jedinou 
aktivitou bude tvorba pracovních míst, umísťování na volná pracovní místa či zprostředkování 
zaměstnání bez další individuální podpory osobám z cílových skupin. Je nutné dbát na zajištění 
komplexního charakteru předkládaného projektu, který musí tvořit provázaný celek na sebe 
navazujících aktivit, jež usnadní přístup cílové skupiny na trh práce. Z důvodu koordinace a efektivnosti 
intervencí na podporu zaměstnanosti, doporučujeme žadatelům vždy předem konzultovat projektové 
záměry v oblasti zaměstnanosti s územně příslušnými kontaktními pracovišti ÚP ČR. 
 
Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na 
přímou práci s cílovými skupinami.  

                                                           
5 Znevýhodněným pracovníkem dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 se rozumí osoba, která: 
a) během předchozích šesti měsíců neměla pravidelné placené zaměstnání nebo 
b) je ve věku od 15 do 24 let nebo 
c) nezískala střední vzdělání ukončené maturitou nebo odbornou kvalifikaci (mezinárodní standardní klasifikace 
vzdělávání 3) nebo během dvou let od ukončení řádného denního studia dosud nezískala první pravidelné 
placené zaměstnání; nebo 
d) je starší 50 let nebo 
e) žije jako svobodná dospělá osoba s jednou nebo několika závislými osobami nebo 
f) pracuje v odvětví nebo v profesi v členském státě, kde je nerovnováha mezi zastoupením mužů a žen alespoň 
o 25 % vyšší než průměrná nerovnováha mezi zastoupením mužů a žen ve všech hospodářských odvětvích 
v daném členském státě, a která patří do příslušné menšiny, nebo 
g) je příslušníkem etnické menšiny v členském státě a potřebuje rozvíjet své jazykové a odborné vzdělání nebo 
pracovní zkušenosti, aby zlepšila své vyhlídky na získání přístupu k trvalému zaměstnání. 
6 Viz § 67zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 



                                                 

8 
 

Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však 
musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé 
typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu. 
 
Maximální objem nákladů investičního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného 
majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 50 %. 
 
Bližší informace naleznete v příloze č. 2 s názvem Popis podporovaných aktivit 

 

5.2.   Indikátory 

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na 
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS). 
 
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: 
 

Kód7 Název indikátoru  Měrná jednotka  Typ indikátoru  

60000  Celkový počet účastníků  Osoby Výstup  

 
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. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu 
podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se 
Zprávou o realizaci projektu (ZoR);  
b) Indikátory z tabulek uvedených níže, 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+. Sledování 
parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18. 

 

Kód Název indikátoru  Měrná 

jednotka  

Typ indikátoru  

80500 Počet napsaných a zveřejněných strategických dokumentů      

( vč. evaluačních  ) 
Osoby  Výsledek 

50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy 

práce 

Osoby  Výsledek 

                                                           
7 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 
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50130 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního 

věku Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 
Osoby  Výsledek 

 

Kód Název indikátoru  Měrná 

jednotka  

Typ indikátoru  

62500 Účastníci v procesu vzdělávání/odborné 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 

 

 

5.3.        Cílové skupiny  

 
 

 

Název cílové skupiny  Definice cílové skupiny  

Osoby sociálně vyloučené a 

osoby sociálním vyloučením 

ohrožené  

Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život 

společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace 

nemohou zapojit.  

Osoby se zdravotním 

postižením   

 Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo 

kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit 

osobu závislou na pomoci jiné osoby.  

 

Osoby pečující o malé děti  
   Osoby pečující o osobu mladší 15 let.  

  

Osoby pečující o jiné závislé 

osoby  

 Osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby 

v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu jakéhokoliv věku, 

která je závislá na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV.  

stupni závislosti.  

  

Osoby v nebo po výkonu trestu  

• Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.  

• Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.  
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Osoby opouštějící 

institucionální zařízení  

  Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy.  

Osoby s kumulací hendikepů na 

trhu práce  

Osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik:  

• Osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o  

zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců.  

• Osoby mladší 25 let.  

• Osoby ve věku 50 a více let.  

• Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2).  

• Osoby se zdravotním postižením.  

• Osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou.  

• Osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního 

prostředí.  

Osoby s nízkou úrovní 

kvalifikace  

Osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze 

primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2).  

Osoby dlouhodobě či 

opakovaně nezaměstnané  

• Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok.  

• Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v 

posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.  

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.  

 
 

6. Informace o způsobilosti výdajů 
6.1. Věcná způsobilost 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 
a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 
případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy).  
 
Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný 
příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených 
prostředků na osobní náklady zaměstnanců,  nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného 

projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek. 
 

6.2. 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. 
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6.3. Informace o křížovém financování 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno 
 

6.4. Informace o nepřímých nákladech 

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 
případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy). 
 
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: 

 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu 

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % včetně 25 %  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 
%  

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

 
Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani 
žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 
 
 

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací 
7.1. Povinné přílohy žádosti o podporu 

 
Není relevantní. 
 

7.2. Informace o způsobu podání žádosti o podporu 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických 
formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, orientujte se podle 
Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.  
 
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.  
 
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou 
osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti 
byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění. Podpis 
musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba oprávněná 
k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato osoba disponovat 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro 
podepisování, kterým disponuje. Úspěšné ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro 
podání žádosti. Podání žádosti probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-

https://mseu.mssf.cz/
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žadatel nastavil v rámci parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby 
uživatele. Žádost musí být elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 
1 této výzvy. 
 
Podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této 
výzvy). 

 
7.3. Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:  
Adresa vyhlašovatele: MAS Sedlčansko, o.p.s., Petrovice 139, 262 55 Petrovice 
Kontaktní místo: MAS Sedlčansko, o.p.s , Petrovice 139, 262 55 Petrovice 
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): mas.sedlcansko@email.cz, 602 41 62 81 
 

7.4. Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí 
podpory 

Na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je vyhrazeno, že MAS nebo řídicí orgán OPZ8 mohou kdykoli 
v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů 
nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
 

8. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
8.1. Popis hodnocení a výběru projektů 
        Hodnocení a výběr žádostí o podporu zajišťuje MAS. Výsledkem výběru projektů jsou písemné 
záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) a seznam žádostí o podporu, které MAS 
navrhuje ke schválení. Právní akt o poskytnutí podpory vydává ŘO.  
 

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. Toto 
hodnocení provádí určení pracovníci MAS.   
Při záporném hodnocení formálních náležitostí je žadatel vyzván 1x k opravě nebo doplnění žádosti, a 
to ve lhůtě do 10 pracovních dní. Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná, v případě nesplnění 
jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru.    
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno do 30 pracovních dnů od uzávěrky 
příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění (náprava) formálních 
náležitostí, pokud je k ní žadatel vyzván).  

Věcné hodnocení  

Toto hodnocení provádí Výběrová komise MAS, která musí pro svoje rozhodování před jednáním o 
dané žádosti o podporu disponovat podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy 
MAS, která zpracovala osoba s odborností v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen  
 Věcné hodnocení by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní od provedení hodnocení přijatelnosti 

a formálních náležitostí pro danou žádost o podporu.    

 

 

                                                           
8 Tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jehož výzvu k předkládání žádostí o podporu tato výzva MAS navazuje. 

mailto:mas.sedlcansko@email.cz
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8.2 Podrobné informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této 
výzvy MAS  - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

 

 

9. Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi9  

Není relevantní.  
 
 

10. Přehled navazující dokumentace 
10.1. Umístění textu výzvy na webovém portále MAS  

URL adresa: http://www.mas-sedlcansko.eu/op-zamestnanost/ 
 

10.2. Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v: 

 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-
/dokument/797767 
 

 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými 
výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817 

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených 
v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz Aktualizace pravidel není změnou této 
výzvy MAS. 
 

10.3. Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 

S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 4.2 této výzvy MAS jsou relevantní níže 
uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory: 

 Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-
poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí 
podpory v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy MAS 
aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-
podpory-na-projekt-opz Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy. 

 

10.4. Odkaz na případné další relevantní dokumenty 

 Odkaz na SCLLD zahrnující i Programový rámec OPZ: http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-
2020-2/dokumenty/ 

                                                           
9 Pouze v relevantních případech. 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz
http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020-2/dokumenty/
http://www.mas-sedlcansko.eu/obdobi-2014-2020-2/dokumenty/
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Statut MAS Sedlčansko: http://www.mas-sedlcansko.eu/dokumenty/statut-massedlcansko-o-p-s/ 
Jednací řád Výběrové komise MAS Sedlčansko o.p.s.: http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-
dokumenty-mas/ 
Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP: https://www.esfcr.cz/formulare-a-
pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz 
 
 
 

11. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 
1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
2. Popis podporovaných aktivit 
3. Etický kodex 
 
 

 

  

http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-dokumenty-mas/
http://www.mas-sedlcansko.eu/zakladni-dokumenty-mas/
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz


                                                 

15 
 

 



                                                 

1 
 

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

 
Popis hodnocení a výběru projektů  
 
Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014 – 2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr 
projektů v programovém období 2014 – 2020, Pravidel zapojení Místních akčních skupin do operačního 
programu Zaměstnanost při implementaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen 
SCLLD) a dále dle Jednacího řádu MAS Sedlčansko, o.p.s. a Statutu MAS Sedlčansko, o.p.s.  

 
Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS. MAS provádí hodnocení a výběr projektů podle níže 
uvedených kritérií. 

 
Výsledkem výběru projektů jsou písemné záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) 
a seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Tento seznam (obsahující pořadí všech 
podaných žádostí včetně výše rozpočtu projektů) MAS předává ŘO. Dále ŘO provádí závěrečné ověření 
způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS Poslední fází výběru je 
příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
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Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení projektů. Toto 
hodnocení provádí určení pracovníci MAS. Hodnocení v takovém případě provádí jeden určený 
pracovník MAS, jeho ověření provádí jiný určený pracovník MAS. Na tyto určené pracovníky MAS se 
také vztahují ustanovení o střetu zájmu. Hodnocení se zapisuje do MS2014+.  
 
Hodnocení se provádí podle hodnoticích kritérií výzvy MAS: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – vylučovací kritéria 

 

Název kritéria Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení) 

Nutnost 
slovního 

komentáře/
odůvodnění 

Kritéria přijatelnosti 

1. Oprávněnost 
žadatele 

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve 
výzvě k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

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

Ne 

3. Cílové skupiny 

Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání 
žádostí o podporu? 
 
Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka 
souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je 
možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. 
podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že 
nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit 
jako splněné. 

Ano 

4. Celkové 
způsobilé výdaje 

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve 
výzvě k předkládání žádostí o podporu? 

Ne 

5. Aktivity 

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy 
k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)? 
 
Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka 
souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné 
ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou 
úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k 
zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné. 

Ano 

6. Horizontální 
principy 

Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost 
žen a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)? 

Ne 

7. Trestní 
bezúhonnost 

Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný? 
 

Ne 
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(V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka 
splněna pro všechny z nich)? 

8. Soulad 
projektu s CLLD 

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem 
příslušného opatření programového rámce OPZ)? 

Ano 

9. 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? (*podrobné informace k hodnocení tohoto kritéria jsou 
uvedeny níže) 

Ano 

Kritéria formálních náležitostí 

1. Úplnost a 
forma žádosti 

Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle 
textu výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné 
přílohy byly předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování 
příloh)? 

Ne 

2. Podpis žádosti 
Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele 
(resp. oprávněnou osobou)? 

Ne 

 

Na otázky odpovídá zpracovatel hodnocení jednou z variant ANO / NE. V případě záporné odpovědi je 
nutné uvádět srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. 

Při záporném hodnocení formálních náležitostí je žadatel vyzván 1x k opravě nebo doplnění žádosti a 
to ve lhůtě do 10 pracovních dní. Náprava se může týkat pouze prvků žádosti, které jsou posuzovány v 
kritériích formálních náležitostí (např. může dojít k doplnění podpisu či přílohy). Není možné v této fázi 
měnit v žádosti údaje, které nesouvisí s hodnocením formálních náležitostí. Žadatelé budou vyzývání k 
odstranění vad své žádosti o podporu, které budou identifikovány v rámci hodnocení formálních 
náležitostí na základě ustanovení § 14k odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
 
Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná, v případě nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost 
o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru.  
 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno do 30 pracovních dnů od uzávěrky 
příjmu žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění (náprava) formálních 
náležitostí, pokud je k ní žadatel vyzván). Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na některý z 
finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů.  
 
Finálními centrálními stavy se pro fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí rozumí: 
  
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti  
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti  
- Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění  
- Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění  
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MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím MS2014+ 
žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto 
hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, musí být  upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 
kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě 
žadatelů, jejichž žádosti v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení 
příslušné změny stavu žádosti o podporu.) 

 

* Informace k hodnocení kritéria č. 9 Ověření administrativní, finanční a 
provozní kapacity žadatele 

Hlavní otázka: Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný 
projekt zajistit v souladu s relevantní i pravidly OPZ? 
 
Hodnotí se přiměřenost plánovaného projektu vůči personálním, finančním a provozním kapacitám 
žadatele za předchozí ukončené účetní období. Provozní kapacitou se rozumí kapacita zajistit fungování 
projektu z hlediska zkušeností a potřebného know-how (pozn.: vychází z anglického „operational“ ve 
smyslu „ready to use“).  
 
Zjevný a rizikový nepoměr mezi počtem zaměstnanců, objemem prostředků, se kterým organizace 
žadatele hospodařila v předchozím uzavřeném účetním období, a know-how organizace 
žadatele/realizačního týmu vůči odpovídajícím parametrům plánovaného projektu je překážkou k 
tomu, aby žádost o podporu mohla být podpořena.  
 
Subjekt žadatele je nahlížen jako jeden podnik ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014,kterým se v 
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, 
tj. zohledňují se propojené a partnerské podniky.  
 
Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního 
schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány v potaz ode dne 
účetní závěrky.  
 
U projektů s celkovými způsobilými výdaji nepřevyšujícími 2 miliony korun je kapacita žadatele vždy 
dostatečná. 

Pomocné podotázky:  
 

1. Existuje výrazný nepoměr mezi počtem zaměstnanců vypočteným dle nařízení č. 651/2014, 
který žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a počtem 
osob, které by měly dle údajů v žádosti o podporu zajišťovat realizaci projektu, a tento výrazný 
nepoměr současně přestavuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit 
v souladu s relevantními pravidly OPZ?  

 
2. Existuje výrazný nepoměr mezi ročním obratem vypočteným dle nařízení č. 651/2014, který 

žadatel měl dle žádosti o podporu v posledním schváleném účetním období, a celkovými 
způsobilými výdaji v plánovaném rozpočtu projektu a tento výrazný nepoměr současně 
přestavuje riziko pro to, aby byl žadatel schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s 
relevantními pravidly OPZ?  
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Roční obrat znamená množství finančních prostředků přijatých subjektem za účetní období; 
není rozhodující, zda subjekt patří dle platných právních předpisů mezi podnikatelské subjekty.  
 

3. Lze na základě údajů v žádosti o podporu konstatovat, že organizace žadatele případně 
doplněná prostřednictvím realizačního týmu o zapojení dalších osob/subjektů má dostatečnou 
odbornou kapacitu pro řádné zajištění realizace projektu v plánovaném rozsahu? 
 

Na otázky se odpovídá jednou z variant vyhovuje/nevyhovuje.  
 
 
Přidělení odpovědí nevyhovuje:  
 

1. Výrazným nepoměrem v agendě počtu zaměstnanců se rozumí, že vykázaný počet 
zaměstnanců dosahuje méně než 1/5 počtu osob, které by měly zajišťovat realizaci projektu. 
Hodnotitel může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, stanovit, že kapacita 
vyhovuje, přestože vykázaný počet zaměstnanců představuje méně než 1/5 počtu osob, které 
by měly zajišťovat realizaci projektu;  

 

2. Výrazným nepoměrem v agendě ročního obratu se rozumí, že roční obrat dosahuje méně než 
1/5 celkových způsobilých výdajů projektu. Hodnotitel může ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech, stanovit, že kapacita vyhovuje, přestože vykázaný roční obrat 
představuje méně než 1/5 celkových způsobilých výdajů projektu;  

 
3. Organizace žadatele nebo osoby/subjekty v realizačním týmu nemají zkušenost se zajištěním 

činností totožných ani blízkých svým věcným zaměřením činnostem, které jsou v projektu 
naplánovány.  

 

 

 

Věcné hodnocení 
 
Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je prováděno u žádostí, které uspěly v 
hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Toto hodnocení provádí Výběrová komise MAS,  
volená dle Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020. Hodnocení se zapisuje 
do MS2014+.  
 
Věcné hodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií výzvy MAS, do kterých jsou zahrnuty aspekty 
kvality projektů dle kap. 6.2.2 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů v 
programovém období 2014-2020. 
 
Přehled a bodové hodnocení kritérií věcného hodnocení: 

- Hlavní zdroj informací v žádosti o podporu 
- Funkce kritérií – kombinovaná kritéria, deskriptor 4) „Nedostatečně“ je eliminační 
- Rozhodující je vždy hlavní otázka u každého z kritérií. Jednotlivé podotázky jsou pouze 

návodné, tj. mají hodnotiteli upřesnit, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačit, co se v daném 
kritériu hodnotí. 

U každého z kritérií musí být odpověď na kontrolní otázku odůvodněna slovním komentářem.  
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Kritéria věcného hodnocení jsou rozdělena do čtyř oblastí: I. Potřebnost pro území MAS, II. Účelnost, 
III. Efektivnost a hospodárnost a IV. Proveditelnost. 

I. Potřebnost pro území MAS (max. počet bodů 35) 

Vymezení problému a cílové skupiny (max. počet bodů 35) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

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? 

1. Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován? 

2. Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i 
dalších subjektů) a jak? 

3. Jsou jasně analyzovány příčiny problému? 

4. Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady - ekonomické, sociální aj.) 
problému na cílovou skupinu a společnost obecně? 

5. Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich 
účinnost - v čem a proč nebyly efektivní? (Pokud se objevil problém jako 
nový, je popsáno, v čem je problém nový)? 

6. Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů? 

7. Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzv. situační analýzu) a 
kontext (spolupracující subjekty, ostatní faktory)? 

8. Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém? 

9. Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny? 

10. Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny? 

11. Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu 
práce? 

 

 

II. Účelnost (max. počet bodů 30) 

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (max. počet bodů 25) 
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Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

Je cíl projektu 
nastaven správně a 

povedou zvolené 
klíčové aktivity a 

jejich výstupy k jeho 
splnění? 

1. Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu 
dosažena? 

2. Je změna plánovaná díky realizaci projektu „dostatečně významná“, tj. 
nakolik má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové 
skupiny uvedený v projektu? 

3. V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané? 

4. Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počet, 
apod.)? 

5. Je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsaným potřebám 
cílové skupiny? 

6. Je vhodně zvolen soubor klíčových aktivit vzhledem k naplnění cíle 
projektu? 

7. Mohou být soubor klíčových aktivit /výstupy projektu skutečnými nástroji 
pro řešení stanoveného problému cílové skupiny? 

 

Způsob ověření dosažení cíle projektu (max. počet bodů 5) 

Jak vhodný způsob 
pro ověření dosažení 

cíle žadatel v 
projektu nastavil? 

8. Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo 
dosaženo plánovaných cílů? 

9. Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti 
stavu před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených 
výsledků k tomu byla žadatelem zvolena? Jedná se o relevantní metodu 
vzhledem k nastavení projektu? 
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10. Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data 
(optimálně i nezávislé na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit? 

 

 

III. Efektivnost a hospodárnost (max. počet bodů 20) 

Efektivita projektu, rozpočet (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

S ohledem na 
plánované a potřebné 
výstupy je navrženo 

efektivní a 
hospodárné použití 

zdrojů? 

1. Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné? 

2. Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace? 

3. Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký jde 
náklad)? 

4. Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám? 

5. Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je 
případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno? 

6. Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit? 

 

 

Adekvátnost indikátorů (max. počet bodů 5) 

Jak jsou nastaveny 
cílové hodnoty 

indikátorů? 

7. Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota? 

8. Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových 
aktivitách? 

9. Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty? 

10. Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke 
klíčovým aktivitám? 
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IV. Proveditelnost (max. počet bodů 15) 

Hlavní kontrolní 
otázka 

Pomocné podotázky 

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (max. počet bodů 10) 

Jak vhodně byl zvolen 
způsob realizace 

aktivit a jejich 
vzájemná návaznost?  

1. Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány? 

2. Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup? 

3. Povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení 
stanovených výstupů aktivity? 

4. Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní? 

5. Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová 
aktivita realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému 
zpoždění? 

6. Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na 
potřeby cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v 
dostatečné kvalitě? 

7. Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují? 

8. Je vhodně nastavena celková délka projektu? 

 

Způsob zapojení cílové skupiny (max. počet bodů 5) 

Jak adekvátně je 
cílová skupina 

zapojena v průběhu 
projektu? 

9. Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích 
projektu? 

10. Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu? 

11. Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou 
skupinou charakteristice zvolené cílové skupiny? 
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Výběrový orgán MAS při hodnocení používá 4 deskriptory: „Velmi dobře“, „Dobře“, „Dostatečně“ a 
„Nedostatečně“. Při převodu hodnoty deskriptoru na bodový zisk se postupuje podle následujícího 
mechanismu: 

1) Deskriptor „Velmi dobře“ znamená přidělení 100 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

2) Deskriptor „Dobře“ znamená přidělení 75 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

3) Deskriptor „Dostatečně“ znamená přidělení 50 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

4) Deskriptor „Nedostatečně“ znamená přidělení 25 % maximálního dosažitelného počtu bodů 
v kritériu. 

Při převodu na body je používáno zaokrouhlování v detailu na 2 desetinná místa. Deskriptor 
„Nedostatečně“ je hodnocen jako eliminační, tj. žádost o podporu, která by získala tento deskriptor, 
by ve věcném hodnocení neuspěla. 

Přidělenou hodnotu deskriptoru Výběrová komise MAS zdůvodní vždy v rámci popisu k danému 
kritériu. 

Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného 
hodnocení, musí získat nejméně 50 bodů a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být 
hodnoceny deskriptory 1 – 3. Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem 4, tak 
i když žádost získá min. 50 nebo i více bodů, pak tato žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení. 

Ve věcném hodnocení mohou být Výběrovou komisí MAS vymezeny podmínky spočívající v provedení 
konkrétních úprav projektů ze strany žadatele (např. snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových 
hodnot indikátorů, vypuštění některé z klíčových aktivit, apod.), za kterých by projekt měl být 
podpořen. Tato doporučení budou součástí zpracovaného hodnocení (v komentáři k hodnocení 
každého kritéria). 

Věcné hodnocení by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní  od provedení hodnocení přijatelnosti 
a formálních náležitostí pro danou žádost o podporu1. Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na 
některý z finálních centrálních stavů, nepatří do něj vyrozumění žadatelů. Pro tuto fázi MAS používá 
následující centrální stavy: 

- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (pro projekty, kdy projekt uspěl 
v hodnocení a hodnotící komise nedoporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním 
právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu apod.). 

 
1 S výjimkou případů, kdy se fáze opakuje kvůli žádosti o přezkum, viz níže. 
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- Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou (pro projekty, kdy projekt 
uspěl v hodnocení a hodnotící komise doporučuje doplnění či úpravu žádosti před vydáním 
právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu, apod.). 

- Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení (pro projekty, kdy projekt neuspěl 
v hodnocení). 

Výběrová komise MAS musí pro svoje rozhodování před jednáním o dané žádosti o podporu disponovat 
podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, který zpracovala osoba 
s odborností v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen. Také odborníci, kteří zpracovávají 
podpůrná hodnocení, nesmí mít ve věci hodnocení daného projektu střet zájmů, musí hodnocení 
zpracovat nestranně a transparentně. Podpůrné hodnocení je pouze pomůcka pro rozhodování 
Výběrové komise MAS, nepředstavuje pro Výběrovou komisi MAS žádné omezení ve věci jeho 
provádění věcného hodnocení. 

MAS po provedení věcného hodnocení zasílá prostřednictvím MS2014+ žadatelům informaci o 
výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny 
z dalšího výběru, budou  upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne 
doručení informace o negativním výsledku o přezkum hodnocení. (V případě žadatelů, jejichž žádosti 
v hodnocení uspěly, se za splnění povinnosti informovat považuje i provedení příslušné změny stavu 
žádosti o podporu.)  

 

Výběr projektů 

Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. Rozhodovací výbor MAS 
ustavený v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020 vybírá 
projekty k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu MAS. Při výběru projektů platí, že pořadí 
projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným 
způsobem než nedoporučením projektu k podpoře. 

Důvody pro nedoporučení projektu k podpoře identifikované Rozhodovacím výborem MAS mohou být 
pouze: 

• bylo předloženo více projektů zaměřených na realizaci obdobných aktivit pro stejnou cílovou 
skupinu ve stejném regionu, které přesahují absorpční schopnosti; (pozn.: pokud se sejde 
skupina několika projektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu, rozhodovací orgán MAS 
může rozhodnout, že doporučí k financování jen nejlépe hodnocený nebo nejlépe hodnocené2 
z nich, a to v návaznosti na potřebu pracovat s touto cílovou skupinou v území MAS); 

• překryv projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou 
cílovou skupinu i stejné území dopadu. 

Rozhodovací výbor MAS může na základě informací obsažených ve věcném hodnocení žádosti (tj. 
doporučení a návrhů Výběrové komise MAS) nebo na základě výsledku porovnání žádostí 
projednávaných Rozhodovacím výborem MAS mezi sebou rozhodnout o stanovení podmínek 

 
2 Může tedy vybrat jen jeden nejlepší, nebo několik, musí se ovšem při svém rozhodování řídit podle počtu bodů, které takto 
stejně zaměřené projekty získaly ve věcném hodnocení. Projekt s menším počtem bodů nemůže být v rámci stejně 
zaměřených projektů podpořen, pokud by z důvodu věcného překryvu neměla být podpora poskytnuta projektu s vyšším 
bodovým ohodnocením. 
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poskytnutí podpory na projekt, tj. podmínku krácení rozpočtu, podmínku úprav týkajících se klíčových 
aktivit, podmínku úprav týkajících se indikátorů, podmínku úprav týkajících se partnerství a podmínku 
úprav týkajících se realizačního týmu, a to vždy s řádným zdůvodněním. V případě krácení rozpočtu 
Rozhodovací výbor MAS konkretizuje jednotlivé kapitoly rozpočtu nebo aktivity, ve kterých bude 
projekt finančně krácen. Tyto údaje se vždy zaznamenají do zápisu z jednání Rozhodovacího výboru 
MAS. 

V případě, že celková suma požadovaných prostředků z rozpočtu OPZ  za všechny žádosti doporučené 
Rozhodovacím výborem MAS je rovna celkovému objemu prostředků pro danou výzvu MAS, jsou 
všechny žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení, doporučeny k podpoře ze strany MAS.  

V případě, že celková suma prostředků z rozpočtu OPZ3 za všechny žádosti, které uspěly ve věcném 
hodnocení a nebyly nedoporučeny Rozhodovacím výborem MAS z důvodů dle odrážek uvedených výše 
v této kapitole, je vyšší než celkový objem prostředků pro danou výzvu MAS, je pro doporučení žádosti 
k financování rozhodující počet bodů z věcného hodnocení, tj. doporučeny budou žádosti o podporu 
podle počtu bodů z věcného hodnocení sestupně do vyčerpání alokovaných prostředků na výzvu MAS. 
Zbývající žádosti o podporu navrhuje Rozhodovací výbor MAS zařadit do zásobníku projektů. 
Rozhodovací výbor MAS rozhodne o pořadí žádostí o podporu v zásobníku v souladu s počtem bodů 
z věcného hodnocení.4 

MAS po dokončení procesu výběru ze strany Rozhodovacího výboru MAS zasílá žadatelům informaci o 
výsledku jednání Rozhodovacího výboru MAS s upozorněním, že: 

• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do 
zásobníku nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního 
výsledku své žádosti a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále 

• že závěry z jednání Rozhodovacího výboru MAS budou předávány k závěrečnému ověření 
způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO.5  

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, 
budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o 
negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.  

Projednání žádostí o podporu, které uspěly ve věcném hodnocení, ze strany Rozhodovacího výboru 
MAS by mělo být dokončeno do 30 pracovních dní  od dokončení věcného hodnocení žádostí v rámci 
dané výzvy MAS.6 Do dokončení patří změna stavu u těch žádostí, které Rozhodovací výbor MAS v 
rámci svých kompetenci nedoporučil k financování. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve 
lhůtě stanovené první větou tohoto odstavce. 

 

 
3 Počítá se částky z rozpočtů případně snížených na základě podmínek poskytnutí podpory stanovených rozhodovacím 
orgánem MAS. 
4 Pokud by nastala situace, že v seznamu jsou projekty se stejným bodovým ziskem z věcného hodnocení, ale alokace výzvy 
MAS neumožňuje podpořit oba dva (příp. všechny, pokud je jich více), pak je v této skupině pro pořadí rozhodující okamžik 
předložení žádosti o podporu v MS2014+; dříve předložená žádost má v získání podpory přednost. 
5 Pokud by byly během ověřování prováděného ŘO identifikovány nedostatky, může být nezbytné provést chybou dotčené 
kroky hodnocení a výběru znovu. 
6 S výjimkou projednání projektů, u nichž se fáze věcného hodnocení opakuje kvůli žádosti o přezkum, a teprve dodatečně ve 
věcném hodnocení uspějí. Upozornění: Pokud žádná žádost o podporu nebyla ve věcném hodnocení vyřazena, nemá žádný 
žadatel oprávnění podat žádost o přezkum. 
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Přezkum negativního výsledku z fází hodnocení a výběru projektů 

Přezkumné řízení týkající se přezkumu negativních výsledků z fází hodnocení a výběru projektů 
zahrnuje kroky: 

 Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od neúspěšného žadatele o podporu 
 Přezkum příslušné části hodnocení a výběru, ke které se žádost vztahuje: 

 Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí   
 Přezkum věcného hodnocení 
 Přezkum výběru projektů (tj. přezkum rozhodnutí o nedoporučení projektů k financování a 

rozhodnutí o zařazení do zásobníku projektů) 
 Podání informace žadateli o výsledku 

 
Žadatelé o podporu předkládají žádost o přezkum negativního výsledku7  prostřednictvím MS2014+8 
nejpozději ve stanovené lhůtě (do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním 
výsledku jimi předložené žádosti o podporu). Žádosti řeší Kontrolní výbor MAS. Tento orgán žádosti o 
přezkum vyhoví, částečně vyhoví, nebo ji zamítne. Nenastanou-li skutečnosti, za nichž kontrolní orgán 
MAS musí žádost o přezkum vždy zamítnout (viz níže), zkoumá dodržení platného postupu a pravidel. 
Na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v  žádosti o podporu, není brán zřetel. Žádosti 
o přezkum, z nichž není zřejmé, proti jakému závěru hodnocení/výběru směřují, nebo žádosti o 
přezkum, u nichž chybí odůvodnění, Kontrolní výbor MAS zamítne jako nedůvodné. Kontrolní výbor 
MAS zamítne také žádosti o přezkum podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.  

Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je stanovena na 30 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti. 
U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 pracovních dnů. O důvodech prodloužení 
lhůty musí být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním oznámení o prodloužení 
lhůty. Lhůta pro vyřízení žádosti se staví v případě vyžádání stanoviska Výběrové komise MAS nebo 
Rozhodovacího výboru MAS.9 O pozastavení lhůty MAS informuje žadatele elektronicky 
prostřednictvím MS2014+. 

Odpověď odeslaná na žádost o přezkum vždy obsahuje informaci o způsobu  
a závěrech prošetření žádosti o přezkum ze strany Kontrolního výboru MAS, tj. zda byla žádost o 
přezkum shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění. 
Kontrolní výbor MAS uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Ve výjimečných případech 
je možné přehodnotit i ta kritéria, na která se sice žádost o přezkum přímo nevztahovala, ale pro další 
hodnocení je to nezbytné.  

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS bezodkladně 
nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do procesu hodnocení, resp. výběru). Ovšem 
pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek 
hodnocení.10 Výběrová komise/Rozhodovací výbor MAS provádějící případný opravný posudek se musí 
řídit závěry přezkumného řízení.  Vypracovává se celý nový hodnoticí posudek, ale u kritérií, u kterých 
nebylo rozhodnuto o přehodnocení, se přebírá výsledek hodnocení z posudku, který byl předmětem 
přezkumu. 

 
7 Do kterého se řadí i zařazení do zásobníku projektů. 
8 Pokud MAS obdrží žádost o přezkum jinou cestou, požádá autora žádosti o přezkum o vložení této žádosti do MS2014+ (pro 
dodatečné vložení neplatí lhůta 15 kalendářních dní). Následně MAS řeší tuto žádost o přezkum standardní cestou. 
9 Po obdržení stanoviska běh lhůty pokračuje. 
10 Pokud se kontrolní orgán MAS v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude kladně 
přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria. 
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Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum fáze hodnocení, ve které jeho žádost o 
podporu dosáhla negativního výsledku. Rozhodnutí Kontrolního výboru MAS jsou konečná a není proti 
nim odvolání. Na rozhodnutí Kontrolního výboru se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je 
vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Přezkum se vždy zabývá jen těmi kritérii, u kterých se žadatel 
domáhá přezkumu ve své žádosti. 

MAS povinně informuje ŘO o všech přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou 
výzvu proběhly, a to v rámci předání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke 
kontrole administrativních postupů.  

Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  

Kontrolní výbor MAS ověřuje, zda rozhodnutí o nesplnění daného kritéria/daných kritérií bylo učiněno 
v souladu s výzvou MAS.11 Pokud Kontrolní výbor MAS rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, 
resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu 
k novému hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně 
přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila nesplnění hodnocení přijatelnosti a formálních 
náležitostí. 

Přezkum věcného hodnocení 

Kontrolní výbor MAS v rámci přípravy podkladů provede kontrolu hodnoticího posudku s ohledem na 
dodržení metodiky hodnocení v kritériích, která jsou předmětem žádosti o přezkum (tj. zda bylo 
hodnoceno to, co mělo být, popř. zda přidělený deskriptor/body odpovídá/odpovídají komentáři).12 

Námitky vůči obsahu komentáře/odůvodnění, pokud koresponduje s nastavením kritérií dle výzvy 
MAS, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o přezkum za (částečně) důvodnou, vyjma 
následujících případů:  

1. Pokud budou objektivně dokazovat nesoulad komentáře s platnými právními a metodickými 
předpisy.13 

2. Pokud poukazují na objektivní rozpor (např. v případě, kdy se Výběrová komise MAS kriticky 
vyjadřuje k chybějícímu (nikoliv nedostatečnému) popisu určitého aspektu, a žadatel v žádosti o 
přezkum prokáže, že v  žádosti o podporu byl popis daného aspektu obsažen). 
 

Kontrolní výbor MAS na svém jednání posoudí relevantnost odůvodnění žádosti o přezkum, dodané 
stanovisko Výběrové komise orgánu MAS (pokud bylo vyžádáno), a rozhodne o výsledném verdiktu 
vyřízení žádosti o přezkum. Pokud pro své rozhodnutí potřebuje stanovisko Výběrové komise MAS a 
před jednáním nebylo vyžádáno, může Kontrolní výbor MAS projednávání přerušit a stanovisko si 
vyžádat dodatečně. Pokud Kontrolní výbor MAS rozhodne, že je žádost o přezkum oprávněná, resp. že 
nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu k novému 
věcnému hodnocení. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která 
zapříčinila negativní výsledek věcného hodnocení.14 

 
11 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
kontrolní orgán MAS projednat individuálně všechna kritéria. 
12 V případě, kdy žádost o přezkum nezahrnuje všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení, nemusí 
kontrolní orgán MAS projednat individuálně všechna kritéria. 
13 K posouzení je možné vyžádat stanovisko právníka. 
14 Pokud se kontrolní orgán MAS v průběhu projednávání jednotlivých kritérií shodne, že některé z kritérií nebude kladně 
přezkoumáno, nemusí projednávat všechna kritéria. 
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Přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS 

Žádost o přezkum rozhodnutí Rozhodovacího výboru MAS by se měla primárně dotýkat rozhodnutí 
učiněných na základě specifických kompetencí Rozhodovacího  výboru MAS, tj. např. nedoporučení 
projektu k podpoře kvůli překryvu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, 
stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu. 

Žádost o přezkum ovšem může směřovat i proti rozhodnutí Rozhodovacího výboru MAS, které přímo 
vycházelo z věcného hodnocení. Stejně jako u žádostí o přezkum výsledku věcného hodnocení ovšem 
platí, že námitky vůči obsahu komentáře/odůvodnění stanoviska Rozhodovacího výboru MAS, pokud 
tento koresponduje s metodikou pro věcné hodnocení, nemohou být důvodem pro uznání žádosti o 
přezkum za (částečně) důvodnou.  

Pokud Kontrolní výbor MAS rozhodne, že je žádost důvodná, resp. že nebyl dodržen postup 
hodnocení/výběru dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu do procesu hodnocení 
a výběru. Předchozí věta ovšem platí pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumány všechny prvky 
(kritéria/stanovisko Rozhodovacího výboru MAS), které zapříčinily negativní výsledek žádosti o 
podporu. 

Postup rozhodovacího orgánu MAS navazující na přezkumné řízení 

Rozhodovací výbor MAS se při rozhodování navazujícím na přezkumné řízení musí řídit závěry 
přezkumného řízení.  

Rozhodovací výbor MAS v případě, že byla nějaká žádost na základě přezkumného řízení vrácena do 
procesu hodnocení a výběru nově sestavuje seznamy projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. 
zařazené do zásobníku či nedoporučené k podpoře.  

Postupuje shodně jako při svém prvním projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě 
MAS, tj. i v této fázi výběru projektů platí, že pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným 
v rámci věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než nedoporučením projektu k podpoře. 
(Oprávnění Rozhodovacího výboru MAS k nedoporučení projektu k podpoře je stejné jako v případě 
prvního projednávání žádostí o podporu předložených v dané výzvě MAS.) Shodná je i pravomoc 
stanovit podmínky poskytnutí podpory, povinnost zvát ŘO na jednání, vyhotovit a zveřejnit zápis atd. 

Pokud je výsledkem nového projednání žádostí o podporu Rozhodovacím výborem MAS úprava v 
seznamech projektů, které jsou doporučené k podpoře, příp. zařazené do zásobníku či nedoporučené 
k podpoře, musí být o nově platném výsledku informováni všichni, jejichž projekty dosáhly jiného 
výsledku v procesu výběru, než jim byla dříve oznámena. MAS zasílá těmto žadatelům informaci o 
novém výsledku jednání Rozhodovacího výboru MAS s upozorněním, že: 

• tento závěr může být změněn, pokud některý ze žadatelů, jejichž projekt byl zařazen do 
zásobníku nebo nedoporučen k financování podá žádost o přezkum tohoto negativního 
výsledku své žádosti a ta bude po posouzení shledána jakožto důvodná, a dále 

• že závěry z jednání Rozhodovacího výboru MAS budou předávány k závěrečnému ověření 
způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO.  

Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly zařazeny do zásobníku nebo nedoporučeny k financování, 
budou upozorněni na možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o 
negativním výsledku požádat o přezkum tohoto negativního výsledku.  
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Projednání žádostí o podporu ze strany Rozhodovacího orgánu MAS by mělo být dokončeno do 30 
pracovních dní od dokončení přezkumného řízení, které potřebu opětovného jednání Rozhodovacího 
výboru MAS vyvolalo. Vyrozumění žadatelům nemusí proběhnout ve lhůtě stanovené první větou 
tohoto odstavce. 

Pokud přezkumná řízení, k nimž dojde na základě upravených seznamů projektů zařazených do 
zásobníku či nedoporučených k podpoře, opět vyvolají potřebu dalšího jednání Rozhodovacího výboru 
MAS, bude se postupovat shodně dle pravidel uvedených v této kapitole. 

 

Závěrečné ověření způsobilosti 

MAS předává po dokončení své části hodnocení a výběru projektů řídicímu orgánu OPZ dokumentaci 
ke své výzvě za účelem závěrečného ověření způsobilosti, které zahrnuje kontrolu procesu hodnocení 
a výběru provedeného MAS a kontrolu způsobilosti aktivit a výdajů naplánovaných v projektech, které 
jsou navrženy k poskytnutí podpory. 

Pokud kontrola provedená ŘO neidentifikuje důvod pro odlišný postup, ŘO schválí projekty dle 
seznamu, v pořadí a ve výši rozpočtu projektů (celkových způsobilých výdajů) schválené MAS 
k realizaci. V případě, že je celkový objem prostředků na všechny žádosti o podporu, které MAS 
navrhuje ke schválení, vyšší než objem prostředků, který je k dispozici v rámci alokace dané výzvy MAS, 
je k podpoře schválena jen část z nich. Zbylé projekty, které splnily podmínky hodnocení a výběru, jsou 
zařazeny do zásobníku projektů. 

Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory  

Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory, pravidla pro tuto fázi 
výběru jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 

Žadatelé, jejichž žádost o podporu v předchozích krocích vyhověla, budou vyzvání k doložení dalších 
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory (tj. bude využíváno 
ustanovení § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)). Přesný výčet údajů a dokladů není stanoven; vždy budou 
vyžádány informace potřebné pro bankovní převod prostředků a u projektů zakládajících veřejnou 
podporu nebo podporu de minimis budou vždy vyžádány doklady nutné pro poskytnutí veřejné 
podpory, resp. podpory de minimis v souladu s platnými právními předpisy. 

Pokud byly v předchozích fázích hodnocení a výběru projektů stanoveny nějaké podmínky poskytnutí 
podpory, bude žadatelům také doporučena úprava žádosti tak, aby jí mohlo být v řízení o poskytnutí 
podpory zcela vyhověno (tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)). 

Nové rozhodnutí 

V případě projektů, kterým bude žádost o podporu zamítnuta, není vyloučen postup dle ustanovení 
§ 14p č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), tj. může dojít k vydání rozhodnutí, kterým bude podpora na projekt poskytnuta. 
Tento postup je relevantní zejména u projektů, které sice vyhoví kritériím hodnocení, nicméně kvůli 
vysokému zájmu o podporu a lepším výsledkům jiných žádostí, na ně alokace výzvy nejprve nevystačí. 
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Specifický postup v případě zániku žadatele 

Na základě ustanovení § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) se stanovuje, že v případě zániku žadatele bude řízení o 
poskytnutí podpory pokračovat pouze, pokud zánik patří do některé z následujících kategorií: 

 přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev – jedná se o případy fúze, rozdělení nebo převodu jmění 
na společníka, kdy žadatel je zanikající obchodní společností nebo zanikajícím družstvem;  

 slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob ve smyslu  
§ 14d odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, kdy žadatel je zanikající školská 
právnická osoba; 

 změna žadatele ze zákona - jedná se o případy, kdy žadatel zanikne na základě ustanovení 
zákona a současně je bez pochybností možné identifikovat nástupnickou organizaci. 

 

 

 



 
 

1 

 

Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit 

Aktivity by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet 
z aktuálních potřeb lokálního trhu práce, jež jsou popsány ve schválených strategiích 
komunitně vedeného místního rozvoje. Na řešení problematiky nezaměstnanosti spolupracují 
všichni klíčoví lokální aktéři, včetně příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. V projektech 
realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je doplňovat a 
rozšiřovat s ohledem na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce.  

Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále 
jen „zákon o zaměstnanosti“), jsou podporovány pouze rekvalifikace. Další nástroje aktivní 
politiky zaměstnanosti definované dle zákona o zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce, 
společensky účelná pracovní místa, příspěvky na zapracování, překlenovací příspěvky1) 
nejsou ve výzvě podporovány a realizovat je bude samostatně pouze ÚP ČR. Zapojení ÚP ČR 
do projektů je možné pouze formou partnera bez finančního příspěvku. 

Doporučujeme MAS u výzev MAS na podporu zaměstnanosti vždy konzultovat zaměření 
výzev s příslušnými kontaktními pracovišti ÚP ČR, na jejichž obvod budou mít realizované 
aktivity dopad. ŘO OPZ si může v rámci posouzení výzvy MAS před jejím vyhlášením vyžádat 
stanovisko ÚP ČR k jejímu zaměření. 

Z důvodu koordinace a efektivnosti intervencí na podporu zaměstnanosti, doporučujeme 
žadatelům vždy předem konzultovat projektové záměry v oblasti zaměstnanosti s územně 
příslušnými kontaktními pracovišti ÚP ČR. 

Při přípravě a realizaci projektů je obvykle kladen důraz na individuální přístup k osobám 
z cílových skupin a na respektování jejich specifických potřeb, na logickou provázanost aktivit 
poskytovaných osobám z cílových skupin a na zahrnutí všech relevantních činností 
potřebných pro úspěšnou realizaci projektu v jasné vazbě na potřeby cílové skupiny a 
s ohledem na účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků.  

V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných 
pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž je 
v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny. Zároveň nelze 
podpořit projekty, jejichž jedinou aktivitou bude tvorba pracovních míst, umísťování na volná 
pracovní místa či zprostředkování zaměstnání bez další individuální podpory osobám 
z cílových skupin. Je nutné dbát na zajištění komplexního charakteru předkládaného projektu, 
který musí tvořit provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež usnadní přístup cílové 
skupiny na trh práce. 

 

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

a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení 
zaměstnání a jeho udržení 

 
1 Po dobu realizace projektů není vyloučena možnost zároveň žádat ÚP ČR o poskytnutí příspěvku na zapracování 

(poskytuje se zaměstnavateli, pokud přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je věnována zvýšená 

péče), případně překlenovacího příspěvku dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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b) Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění 
na trhu práce  

c) Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu 
práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování 
osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem 
zprostředkování vhodného zaměstnání 

 
Příklady podporovaných aktivit: 

- Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením 
- Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při hledání 

nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda porovnávající 
vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a výhodnost pro osoby z 
cílových skupin), u kterých musí být v rámci projektů přesně definován jejich účel a 
cílové skupiny 

- JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat  
a aktivizovat jeho účastníky k  uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu 
práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job klub probíhá 
formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách  

- Řízené poradenství ke změně kvalifikace 
- Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu2  
- Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma)  
- Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika3 
- Rekvalifikace a další profesní vzdělávání4 
- Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké 

dovednosti, komunikační dovednosti apod.), podpora čtenářské a numerické 
gramotnosti apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob 
z cílových skupin na trhu práce) 

 
Aktivity je možné doplnit o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné 
poradenství, psychologické poradenství, poradenství v oblasti bydlení apod. Aktivity jsou 
vhodné zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby s kumulací 
hendikepů na trhu práce, které jsou nejvíce vzdáleny od trhu práce. 

Nebude podporováno:  

- Kariérové poradenství pro žáky ZŠ 
- Projekty založené pouze na rekvalifikacích a dalším vzdělávání bez přímé 

uplatnitelnosti osob z cílových skupin na trhu práce  
- Podpora a poradenství v rozvoji lidských zdrojů v podnicích (rozvoj lidských zdrojů 

bude podporován z Investiční priority 1.3 OPZ) 

 
2 Způsobilým nákladem jsou   osobní náklady týkající se mentora, a to v souvislosti se zaměstnáním osoby z cílové skupiny a 
jejím zaučováním u daného zaměstnavatele. Mentor je součástí realizačního týmu, výdaje jsou vypláceny na základě pracovní 
smlouvy nebo dohod konaných mimo pracovní poměr (platí pravidlo o obvyklých mzdách/platech). Náklady na mentora lze 
také hradit jako nákup služeb od dodavatele na základě dodavatelské smlouvy. 
3 Podpora souladu mezi schopnostním, vzdělanostním a pracovním potenciálem osob a možností jejich reálného uplatnění na 
trhu práce; pracovní diagnostika jako subsystém bilanční diagnostiky se přímo zaměřuje na možnosti konkrétního pracovního 
uplatnění odpovídajícího schopnostem a zájmům klienta. Diagnostiku lze využívat v opodstatněných případech a v cenách 
obvyklých a musí směřovat k psychodiagnostickému zhodnocení a posouzení pracovních a psychických předpokladů osoby z 
cílové skupiny ve vztahu k možnostem jejího dalšího pracovního uplatnění. Aktivita musí být realizována oprávněnou osobou 
(zpravidla psycholog), výstupem je pak závěrečná zpráva z provedené diagnostiky. Zapojení této aktivity do projektu musí mít 
přímou vazbu na další klíčové aktivity projektu a musí být vhodné s ohledem na charakter zvolené cílové skupiny. 
4 Podpora při získání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího 
udržování a obnovování, jež odpovídá potřebám cílové skupiny, a povede k její projektem deklarované přímé uplatnitelnosti 
na trhu práce. Podpora především akreditovaných rekvalifikací (dle potřeb budoucího zaměstnavatele). Při realizaci 
rekvalifikací se musí příjemce podpory řídit zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Bude podporováno  další vzdělávání 
podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (včetně zkoušek). 
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- Aktivity systémového charakteru (např. informační, analytické a monitorovací systémy 
trhu práce, tvorba systémů dalšího profesního vzdělávání), které jsou podporovány 
v rámci Investiční priority 1.4 OPZ 
 
 

2  Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 

a) Zprostředkování zaměstnání5 

Příklady podporovaných aktivit: 

- Realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o 
práci uchází 

- Vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly 
- Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí 

b) Podpora vytváření nových pracovních míst 

Příklady podporovaných aktivit: 

- Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin 
- Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů 

zaměstnavatelům (může zakládat veřejnou podporu) 

c) Podpora umístění na uvolněná pracovní místa 

Příklady podporovaných aktivit: 

- Příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům na umisťování osob z 
cílových skupin na pracovní místa, která budou z různých příčin (např. z důvodu 
odchodu do důchodu) na trhu práce uvolňována (může zakládat veřejnou podporu) 
 

d) Podpora zahájení podnikatelské činnosti 

Příklady podporovaných aktivit: 

- Aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání 
formou vzdělávání a poradenství6 

- Podpora osob, které při zahájení projektu nebyly OSVČ (neměly oprávnění), 
nevylučuje se ale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, které již bylo ukončeno, nebo 

 
5 Pokud bude účastníkům v rámci projektu zajištěno (zprostředkováno) zaměstnání (nové pracovní místo, umístění na uvolněné 
pracovní místo či pracovní místo na zkoušku) u jiných zaměstnavatelů než je příjemce či partner (u tzv. 3. organizací), musí 
žadatel disponovat povolením ke zprostředkování zaměstnání (dle § 60 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti). Pokud ho žadatel nemá, může:  
- o něj požádat a příslušnou aktivitu zahájit až po jeho přidělení (získání tohoto povolení je podmíněno splněním stanovených 
podmínek);  
- činnost zajistit prostřednictvím partnera, který disponuje tímto povolením, ale za podmínky, že partner bude vykonávat i 
další aktivity nesouvisející se zprostředkováním a které může dle metodiky OPZ partner zajistit;  
- tuto činnost zajistit prostřednictvím nákupu služby od dodavatele (agentury práce); 
- tuto činnost zajistit prostřednictvím partnerství s ÚP ČR. 
Pro vytváření pracovních míst, umístění na pracovní místa či vytváření pracovních míst na zkoušku přímo u žadatele či jeho 
partnera není povolení vyžadováno. 
6 Doporučuje se do projektu v rámci výběru vhodné cílové skupiny zařadit aktivitu diagnostiky, která přispěje k výběru 

vhodných osob 
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přerušeno (podpora pro osoby, které zahájí podnikání, může trvat maximálně 2 roky 
po zahájení podnikání a bude se jednat o veřejnou podporu) 

e) Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce 

Příklady podporovaných aktivit: 

- Podpora vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a soukromého sektoru 
na úrovni MAS s cílem pomoci cílovým skupinám při uplatnění na trhu práce, a to i s 
využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost na lokální úrovni7  

- Monitoring lokálního trhu práce pro potřeby zprostředkování pracovních míst cílovým 
skupinám 

- Vytvoření a provoz lokální burzy práce8 nebo job centra (tj. systém sloužící ke 
zprostředkování volných pracovních pozic nabízených lokálními zaměstnavateli ve 
prospěch osob hledajících zaměstnání) 

Nebude podporováno:  

- Mzdové příspěvky na vytvoření pracovních míst v sociálních službách, které jsou 
hrazeny z vyrovnávací platby (viz Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU) 

- Přijetí předchozích zaměstnanců na uvolněná pracovní místa  
- Projekty založené pouze na systémových aktivitách a projekty zaměřené pouze na 

lokální burzy práce 

3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce  

a) Podpora flexibilních forem zaměstnání 

Příklady podporovaných aktivit: 

- Vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce prostřednictvím 
flexibilních forem zaměstnávání (včetně poskytování mzdových příspěvků na nově 
vytvořená pracovní místa; může zakládat veřejnou podporu) 

- Mezi flexibilní formy zaměstnání patří například zkrácený úvazek, rotace na pracovním 
místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku 

b) Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli 

Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli dle § 43a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce (nejedná se o agenturní zaměstnávání). Veřejnou podporu 
získá ten zaměstnavatel, kterému vznikne výhoda při dočasném přidělení zaměstnance 
v případě čerpání mzdového příspěvku. 
 

c) Podpora zaměstnanců 

Bude podporováno pouze: 

- Poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi 
- Vzdělávání nových zaměstnanců, kteří byli v projektech přijati na nově vytvořená nebo 

uvolněná pracovní místa (může zakládat veřejnou podporu) 
 

 
7 Realizovat lze pouze projekty, které aktivně podporují cílové skupiny při jejich uplatnění na trhu práce. Součástí projektu musí 
být zprostředkování zaměstnání, tvorba nových pracovních míst nebo umístění na uvolněná pracovní místa apod. 

8 Lokální burzy práce musí být koordinovány s burzami práce realizovanými ÚP ČR. 
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Nebude podporováno: 

- Práce na zkoušku (tzv. „ochutnávky“), při kterých není vyplácena zaměstnanci odměna 
(nutný soulad s § 109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: „Za vykonanou práci 
přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody.“) 

- Poskytování mzdových příspěvků již zaměstnaným či podnikajícím osobám z cílových 
skupin 
 

4 Podpora prostupného zaměstnávání  

a) Prostupné zaměstnávání9 

Příklady podporovaných aktivit: 

- Aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatření podle individuálních potřeb 
(podporované zaměstnávání, komplexní práce s cílovou skupinou) postupné 
zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními 
zkušenostmi na trh práce, získávání pracovních návyků a zkušeností, a to i s využitím 
nástrojů podpory zaměstnanosti, které povedou k dlouhodobému uplatnění těchto 
osob na trhu práce  

- Zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst 
s využitím nástrojů jako jsou pracovní místa na zkoušku10, pracovní místa ve prospěch 
obcí a veřejně prospěšných institucí, pracovní místa u soukromých zaměstnavatelů, 

 
9 Systém prostupného zaměstnávání má krok po kroku prostřednictvím podpůrných opatření podle individuálních potřeb 
dovést osoby bez práce, osoby s minimální pracovní zkušeností a osoby s žádnými nebo zkreslenými představami o fungování 
světa zaměstnání na legální trh práce a pomoci jim na něm uspět: vštípit jim návyky, dovednosti a kompetence, bez kterých 
se na trhu práce neobejdou, zorientovat je, vzdělat v konkrétních dovednostech, zacvičit, změkčit přechod do neznámého 
prostředí a vytvořit pro ně pracovní příležitosti. Aby bylo opatření účinné, musí být prostupné zaměstnávání doprovázeno 
komplexními poradenskými službami, motivačními aktivitami, rekvalifikacemi, pracovní asistencí, podpůrnými službami typu 
dluhové poradenství apod.  

10 Pracovní místa na zkoušku jsou místa určená pro ověření teoretických znalostí získaných v rekvalifikačním nebo vzdělávacím 
kurzu v praxi. Např: 

- Nekolidující zaměstnání - uchazeč zůstává v evidenci ÚP ČR a jeho měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální 
mzdy 

- Krátkodobé zaměstnání - podle § 25 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tj. pracovní příležitost, která 
je zprostředkována uchazeči ÚP ČR, není pro uchazeče vhodným zaměstnáním (§ 20) a netrvá déle než 3 měsíce; 
v takovém případě je výkon tohoto zaměstnání slučitelný bez ohledu na výši příjmu s vedením osoby v evidenci 
uchazečů o zaměstnání. Na takto zprostředkované zaměstnání bude ÚP ČR rovněž poskytovat finanční příspěvky 
(VPP nebo SÚPM). 

 



6 

 

krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené 
odborné praxe a stáže, mentoring apod.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivizační 
opatření 
(pracovní 

poradenství, 
příprava k práci, 
pracovní místa 

na zkoušku 
apod.)

Podporované 
zaměstnávání 

(dotovaná 
pracovní místa, 

tranzitní 
pracovní místo 

v sociálním 
podniku apod.)

Podpora 
udržitelnosti 
pracovních 

míst na volném 
trhu práce 
(pracovní 
asistence, 
mentoring 

apod.)

Motivovaný 
klient

Zaměstnatelný 
klient

Integrovaný 
klient
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Nepodporované aktivity 

V této výzvě nebudou podporovány následující aktivity: 

- Volnočasové aktivity      
- PC/jazykové kurzy jako samostatný projekt 
- Osvětová činnost/kampaně 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 
- Lesní školky (mimo zákon o dětských skupinách kvůli nesplnění hygienických 

předpisů) 
- Provoz mateřských a rodinných center 
- Vzdělávání členů realizačního týmu s výjimkou:  

1. vzdělávání realizačního týmu v případě zaměstnanců sociálního podniku, kteří jsou 
v přímé práci s cílovou skupinou,  
2. vzdělávání realizačního týmu - sociálních pracovníků v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, působících v oblasti sociálních služeb, a to 
maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok, 
3. vzdělávání realizačního týmu - sociálních pracovníků v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, působících mimo oblast sociálních služeb, a to 
minimálně 40 hodin za celé období realizace projektu, 
4. vzdělávání realizačního týmu - pečujících osob.  
Potřebnost vzdělávacích aktivit zdůvodní žadatel v projektové žádosti. 

 

 

 

 


