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MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 

 

 

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství 
 

 

Datum jednání:  22. 3. 2018 16:30 hod. 

Místo konání:   Borská 125, Proseč, 539 44 

 

 

Přítomni: 
Rozhodovací orgán se sešel v usnášeníschopném složení. (viz prezenční listina) 
 

 

Program: 

1. Zahájení ............................................................................................................................... 2 

2. Potvrzení hlasování per rollam ........................................................................................... 2 

3. Výzvy OPZ ............................................................................................................................ 2 

4. Interní postupy IROP ........................................................................................................... 3 

5. Výzvy IROP .......................................................................................................................... 3 

6. Přidání Programového rámce OP ŽP do SCLLD ................................................................... 4 
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1. Zahájení 
V rámci zahájení byl zvolen ověřovatel zápisu (František Bartoš). Zapisovatelem byl stanoven 

Petr Vomáčka. 
 

2. Potvrzení hlasování per rollam 
Od posledního jednání dne 19. 12. 2017 proběhlo jedno hlasování per rollam. Jednalo se 
o prodloužení výzvy MAS z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Výzva MAS 
Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – I.“, u které bylo datum 

ukončení příjmu žádostí o podporu posunuto z 31. 1. 2018 na 28. 2. 2018. 
Z celkového počtu 6 členů Rozhodovacího orgánu se vyjádřilo 6 hlasujících, kteří 
s prodloužením této výzvy a jejím nově stanoveným datem ukončení souhlasili. Prodloužení 
této výzvy dle e-mailu z 30. 1. 2018, 14:14 tak bylo schváleno nadpoloviční většinou všech 

členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky usnášeníschopnosti. 
Rozhodovací orgán schválil prodloužení výzvy „Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání 
sociálně znevýhodněných osob – I.“ do 28. 2. 2018 12:00 hodin a potvrzuje své hlasování per 
rollam. 

 

3. Výzvy OPZ 
Rozhodovací orgán byl informován o tom, že 1. výzva MAS v rámci OP Z (tj. „Výzva MAS 
Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.“) byla úspěšná, protože 
všechny tři projekty vybrané MAS prošly závěrečným ověřením způsobilosti a nyní jsou 
v procesu přípravy vydání tzv. právního aktu. 

Rozhodovací orgán byl seznámen s tím, že 2. a 3. výzva MAS v rámci OP Z (tj. „Výzva MAS 
Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – I.“ a „Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ 

– Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – I.“) byly neúspěšné, protože všechny 
přijaté žádosti byly staženy žadateli před dokončením věcného hodnocení MAS v těchto 
výzvách. 
Rozhodovací orgán byl dále seznámen s tím, že zaměstnanci kanceláře MAS po konzultaci 

se zástupci ŘO OP Z a s potenciálními žadateli připravili zopakování těchto výzev. 

 

USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/RO/2018: 

Rozhodovací orgán schvaluje znění výzev (tj. textů výzev a jejich příloh) „Výzva MAS 
Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – II.“ a „Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ 

– Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – II.“, které jsou přílohou tohoto zápisu. 

Rozhodovací orgán současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS provedením nezbytných 

úprav, pokud si takové vyžádá ŘO OP Z při finálním schvalování výzev MAS. O tomto kroku 

budou členové Rozhodovacího orgánu informováni. 
 

Pro usnesení:   5 

Proti usnesení:  0 

Zdržel/i se:   0 
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4. Interní postupy IROP 
Rozhodovací orgán vzal na vědomí finální verzi interních postupů MAS pro implementaci 
SCLLD v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, která byla schválena ŘO 
IROP (MMR ČR) dne 26. 2. 2018. Interní postupy IROP upravují celý proces administrace MAS 

Litomyšlsko o.p.s. vyhlašovaných výzev a přijímaných projektů. Dokument byl dále předložen 
Nejvyššímu orgánu, po jehož schválení se stane účinným. 
 

5. Výzvy IROP 
Rozhodovací orgán byl seznámen s návrhem prvních výzev MAS v rámci IROP, které jsou 
zaměřeny na podporu vytváření podmínek pro místní vzdělávání. Proběhla diskuze 

o termínech, alokacích a stanovení minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů 
na projekt pro všechny navrhované výzvy MAS. 

Rozhodovací orgán byl rovněž seznámen s návrhem kritérií pro hodnocení formálních 
náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení pro všechny navrhované výzvy MAS. 
Všechny tyto soubory kritérií byly dále předloženy Nejvyššímu orgánu ke schválení. 
 

Rozhodovací orgán schválil rozdělení celkové alokace opatření 1.1.2 Podmínky pro místní 
vzdělávání Programového rámce IROP SCLLD stanovené pro celé program. období mezi první 
navrhované výzvy MAS, které zahrnují všechny čtyři aktivity daného opatření SCLLD, a to 
následovně: 
 

Celková alokace* opatření 1.1.2 pro celé program. období: 23, 216 mil. Kč 

Aktivita / Výzva MAS Alokace* 
Min. výše CZV 
projektu 

Max. výše CZV 
projektu 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 8,216 mil. Kč 400 tis. Kč - 

Infrastruktura ZŠ 8 mil. Kč 100 tis. Kč 1,5 mil. Kč 

Infrastruktura SŠ a VOŠ 5 mil. Kč 100 tis. Kč 1,5 mil. Kč 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání 

2 mil. Kč 100 tis. Kč 1 mil. Kč 

*Pouze dotace EU 95 %. 

 

USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/RO/2018: 

Rozhodovací orgán schvaluje znění výzev (tj. textů výzev a jejich příloh) „1. Výzva MAS 
Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání I.“ (pro aktivitu Infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání), „2. Výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní 
vzdělávání II.“ (pro aktivitu Infrastruktura ZŠ), „3. Výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky 
pro místní vzdělávání III.“ (pro aktivitu Infrastruktura SŠ a VOŠ) a návrh znění připravované 
výzvy pro aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, které jsou 

přílohou tohoto zápisu. Rozhodovací orgán současně pověřuje zaměstnance kanceláře MAS 

provedením nezbytných úprav, pokud si takové vyžádá ŘO IROP při finálním schvalování 
výzev MAS. O tomto kroku budou členové Rozhodovacího orgánu informováni. 
 

Pro usnesení:   5 

Proti usnesení:  0 

Zdržel/i se:   0 
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6. Přidání Programového rámce OP ŽP do SCLLD 
Rozhodovací orgán diskutoval a schválil rozšíření SCLLD o nový Programový rámec 

Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Rozhodovací orgán současně pověřil 
zaměstnance kanceláře MAS přípravou změn SCLLD, které jsou potřebné pro přidání 
Programového rámce OP ŽP a které budou následně předloženy Nejvyššímu orgánu 
ke schválení. 
 

 

 

Proseč 27. 3. 2018 

 

 

 

..................................      .................................. 

    František Bartoš             Petr Vomáčka 

  (ověřovatel zápisu)     (ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.) 
                (zapisovatel)  
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Výzva Místní akèní skupiny  

MAS Litomy�lsko o.p.s.  

k pøedkládání �ádostí o podporu 

Místní akèní skupina MAS Litomy�lsko o.p.s., IÈ: 27506096 (dále také jen �MAS�) vyhla�uje výzvu 
MAS k pøedkládání �ádostí o podporu v rámci Operaèního programu Zamìstnanost. 

Obsah 
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4 Informace o formì podpory ............................................................................................................................ 2 

4.1 Alokace výzvy MAS ................................................................................................................................ 2 

4.2 Vymezení oprávnìných �adatelù .......................................................................................................... 3 

4.3 Vymezení oprávnìných partnerù .......................................................................................................... 4 
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1 Identifikace výzvy !O 

Prioritní osa 2 Sociální zaèleòování a boj s chudobou 

Investièní priorita 2.3 Strategie komunitnì vedeného místního 
rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvý�it zapojení lokálních aktérù do øe�ení 
problémù nezamìstnanosti a sociálního 
zaèleòování ve venkovských oblastech 

Èíslo výzvy, do které je výzva MAS zaøazena 03_16_047 

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

 

 

2 Identifikace výzvy MAS 

Èíslo výzvy MAS 547/03_16_047/CLLD_16_01_103 

Název výzvy MAS Výzva MAS Litomy�lsko � OPZ � Podpora 

èinnosti sociálních slu�eb � II. 

Druh výzvy MAS Kolová 

Urèení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 
výzvy MAS 

Otevøená 

 

 

3 "asové nastavení 

Datum vyhlá�ení výzvy MAS 26. 03. 2018 

Datum zpøístupnìní �ádosti o podporu 26. 03. 2018, 13:00 hodin 

Datum zahájení pøíjmu �ádostí o podporu 26. 03. 2018, 13:00 hodin 

Datum ukonèení pøíjmu �ádostí o podporu 26. 04. 2018, 13:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je �adatel oprávnìn 
projekt naplánovat 

36 mìsícù 

Nejzaz�í datum pro ukonèení fyzické realizace 
projektu 

31. 12. 2021 

 

 

4 Informace o form# podpory 

4.1 Alokace výzvy MAS 

· Finanèní alokace výzvy (rozhodná pro výbìr projektù k financování): 8 579 300,00 CZK 

Upøesnìní zdrojù financování rozhodné alokace výzvy: Výbìr projektù bude probíhat s vyu�itím 
èástek celkových zpùsobilých výdajù (tj. vèetnì vlastních zdrojù �adatelù, proto�e èerpání alokace 
OPZ, které je vykazováno vùèi Evropské komisi, zahrnuje v�echny zdroje financování). 
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4.2 Vymezení oprávn#ných �adatel$ 

Obecnì mù�e být dle pravidel OPZ oprávnìným �adatelem pouze: 
� osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ÈR, tj. osoba, která má 

vlastní identifikaèní èíslo (tzv. IÈO nìkdy také IÈ);  
� osoba, která má aktivní datovou schránku1;  

� osoba, která nepatøí mezi subjekty, které se nemohou výzvy úèastnit z dùvodù insolvence, pokut, 
dluhu aj. dle následujícího odstavce. 

 

Potenciální �adatelé a jejich partneøi s finanèním pøíspìvkem nejsou oprávnìni úèastnit se výzvy nebo 
získat podporu, pokud: 
� jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku èi je proti nim vedeno insolvenèní øízení ve smyslu 

zákona è. 182/2006 Sb., o úpadku a zpùsobech jeho øe�ení (insolvenèní zákon); 
� mají v evidenci daní zachyceny daòové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veøejné zdravotní poji�tìní nebo na sociálním zabezpeèení nebo pøíspìvku na státní 
politiku zamìstnanosti2; 

� na nì byl vydán inkasní pøíkaz po pøedcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohla�ujícím, �e 
poskytnutá podpora je protiprávní a nesluèitelná se spoleèným trhem; 

� jim byla v posledních 3 letech pravomocnì ulo�ena pokuta za umo�nìní výkonu nelegální práce 
podle § 5 písm. e) bod 3 zákona è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

 

Podmínky oprávnìnosti �adatele jsou posuzovány bìhem hodnocení a výbìru projektù a musí být 
splnìny k datu podání �ádosti o podporu. K otázce, zda splòují body v pøedchozím odstavci, se 
�adatelé vyjadøují v rámci èestného prohlá�ení v �ádosti o podporu, pøièem� splnìní potvrzují jak 
za sebe, tak za pøípadné partnery s finanèním pøíspìvkem. 
 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávnìnými �adateli:  
Poskytovatelé sociálních slu�eb; Organizace zøizované obcemi; Organizace zøizované kraji; 
Pøíspìvkové organizace; Nestátní neziskové organizace. 
 

Pro projekty zamìøené na poskytování sociálních slu�eb (aktivita Sociální slu�by) jsou oprávnìnými 
�adateli pouze poskytovatelé sociálních slu�eb registrovaní podle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních 
slu�bách. 

 

Definice jednotlivých oprávnìných �adatelù: 

�adatelé Definice 

Poskytovatelé 
sociálních slu�eb 

Poskytovatelé sociálních slu�eb zapsaní v registru poskytovatelù sociálních 
slu�eb dle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních slu�bách 

Organizace zøizované 
obcemi 

Organizace zøizované obcemi (pøíspìvkové organizace, obchodní spoleènosti, 
obecnì prospì�né spoleènosti, ústavy, �koly a �kolská zaøízení) 

Organizace zøizované 
kraji 

Organizace zøizované kraji (pøíspìvkové organizace, obchodní spoleènosti, 
obecnì prospì�né spoleènosti, �koly a �kolská zaøízení) 

                                                           
1 Dle zákona è. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentù. 
2 Za splnìné podmínky bezdlu�nosti se pova�uje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) danì povoleno poseèkání danì nebo 
placení danì ve splátkách dle § 156 zákona è. 280/2009 Sb., daòový øád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách 
dle § 20a zákona è. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti. 
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Pøíspìvkové 
organizace 

Pøíspìvkové organizace jsou organizace zøízené územními samosprávnými 
celky dle zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech územních 
rozpoètù, a to pro takové èinnosti v pùsobnosti územních samosprávných 
celkù, které jsou zpravidla neziskové a jejich� rozsah, struktura a slo�itost 
vy�adují samostatnou právní subjektivitu 

Nestátní neziskové 
organizace 

· spolky dle § 214-302 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník 

· obecnì prospì�né spoleènosti zøízené podle zákona è. 248/1995 Sb., 

o obecnì prospì�ných spoleènostech 

· ústavy dle § 402-418 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník 

· církevní právnické osoby zøízené podle zákona è. 3/2002 Sb., o církvích 
a nábo�enských spoleènostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, 
vzdìlávací a sociální slu�by nebo sociálnì právní ochranu dìtí 

· nadace (§ 306-393) a nadaèní fondy (§394-401) zøízené podle zákona 
è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník 

 

4.3 Vymezení oprávn#ných partner$ 

Aktivita Sociální slu�by 

 

Pro tuto aktivitu jsou oprávnìnými partnery pouze partneøi bez finanèního pøíspìvku.  
 

Právní forma partnera bez finanèního pøíspìvku není omezena.3 Partner se podílí na realizaci 
vìcných aktivit projektu (napø. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován �ádný 
finanèní pøíspìvek za úèast pøi realizaci projektu. 
 

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském èi odbìratelském vztahu k pøíjemci dotace 
(napø. nestátní nezisková organizace, která poskytuje pøíjemci za úhradu sociální slu�by, dodavatel 
materiálu, odbìratel výrobkù/slu�eb). 
 

Fyzická osoba, která není samostatnì výdìleènì èinná, nemù�e být do projektu zapojena jako 
partner. 

 

Aktivita Dal�í programy a èinnosti v oblasti sociálního zaèleòování 
 

Pro tuto aktivitu jsou oprávnìnými partnery partneøi s finanèním pøíspìvkem i bez finanèního 
pøíspìvku.  
 

Obecnì mù�e dle pravidel OPZ oprávnìným partnerem s finanèním pøíspìvkem být pouze osoba, 
která nepatøí mezi subjekty, které se nemohou výzvy úèastnit z dùvodù insolvence, pokut, dluhu (viz 
vymezení v rámci èásti 4.2 této výzvy). 

 

Pøíspìvkové organizace zøizované organizaèními slo�kami státu mohou být partnery s finanèním 
pøíspìvkem pouze v projektech, kde je v pozici �adatele/pøíjemce jejich zøizovatel. Územní 
samosprávné celky a jimi zøizované organizace mohou být partnery s finanèním pøíspìvkem pouze 
v projektech, kde vzájemný vztah pøíjemce a daného partnera umo�òuje poskytování prostøedkù 

                                                           
3 Partnerem bez finanèního pøíspìvku mù�e být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, je� jsou èleny 
Evropského sdru�ení volného obchodu, nebo fyzická osoba pùsobící jako osoba samostatnì výdìleènì èinná (resp. 
v zahranièí obdobnì pùsobící), která má registrované místo podnikání v EU. 
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z rozpoètu pøíjemce do rozpoètu partnera v souladu s platnými právními pøedpisy, zejména zákonem 
è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù. 
 

Právní forma partnera bez finanèního pøíspìvku není omezena.4 Partner se podílí na realizaci 
vìcných aktivit projektu (napø. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován �ádný 
finanèní pøíspìvek za úèast pøi realizaci projektu. 

 

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském èi odbìratelském vztahu k pøíjemci dotace 
(napø. nestátní nezisková organizace, která poskytuje pøíjemci za úhradu sociální slu�by, dodavatel 
materiálu, odbìratel výrobkù/slu�eb). 
 

Fyzická osoba, která není samostatnì výdìleènì èinná, nemù�e být do projektu zapojena jako 
partner. 

 

Dal�í podmínky týkající se partnerství viz Obecná èást pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci 
Operaèního programu Zamìstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz 

èást 10.2 této výzvy). 
  

                                                           
4 Partnerem bez finanèního pøíspìvku mù�e být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, je� jsou èleny 
Evropského sdru�ení volného obchodu, nebo fyzická osoba pùsobící jako osoba samostatnì výdìleènì èinná (resp. 
v zahranièí obdobnì pùsobící), která má registrované místo podnikání v EU. 
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4.4 Míra podpory � rozpad zdroj$ financování 

Typ pøíjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl Pøíjemce Státní 
rozpoèet 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veøejnì prospì�nou èinnost: 
Obecnì prospì�né spoleènosti 
Spolky 

Ústavy 

Církve a nábo�enské spoleènosti 
Nadace a nadaèní fondy 

85 % 0 % 15 % 

Pøíspìvkové organizace zøizované kraji a 
obcemi (s výjimkou �kol a �kolských 
zaøízení) 

85 % 5 % 10 % 

Ostatní subjekty neobsa�ené ve vý�e 
uvedených kategoriích: 
Obchodní spoleènosti: 

- veøejná obchodní spoleènost 

- komanditní spoleènost 
- spoleènost s ruèením omezeným 

- akciová spoleènost 
- evropská spoleènost 
- evropské hospodáøské zájmové 

sdru�ení 
Státní podniky 

Dru�stva: 
- dru�stvo  
- sociální dru�stvo 

- evropská dru�stevní spoleènost 
OSVÈ 

Profesní komory 

85 % 15 % 0 % 

 

4.5 Maximální a minimální vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ projektu 

� Minimální vý�e celkových zpùsobilých výdajù projektu: 400 000,00 CZK 

� Maximální vý�e celkových zpùsobilých výdajù projektu: 4 500 000,00 CZK 

 

4.6 Forma financování 

· Ex ante 

· Ex post 

 

Vysvìtlení kategorií je k dispozici v Obecné èásti pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci Operaèního 
programu Zamìstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz èást 10.2 

této výzvy MAS). 
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4.7 Informace o podmínkách ve%ejné podpory 

Informace o veøejné podpoøe (vèetnì podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné èásti pravidel 
pro �adatele a pøíjemce v rámci Operaèního programu Zamìstnanost (konkrétní odkaz 
na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz èást 10.2 této výzvy MAS). 
 

Vyhla�ovatel nad rámec pravidel stanovených právními pøedpisy pro tuto výzvu stanovuje, �e 
prostøedky, je� budou naplòovat znaky veøejné podpory, budou pøíjemci podpory, jeho partnerùm, èi 
dal�ím subjektùm5, poskytovány v re�imu podpory de minimis, nebo pøípadnì v re�imu pøíslu�né 
kategorie blokové výjimky ze zákazu veøejné podpory vhodné pro aktivity Investièní priority 2.3 OPZ, 
nebo v re�imu podpory dle Rozhodnutí Komise è. 2012/21/EU, v pøípadì slu�eb obecného 
hospodáøského zájmu (zejména sociálních slu�eb).  
 

Poskytování finanèních prostøedkù orgánùm veøejné správy nenaplòuje kumulativnì znaky veøejné 
podpory, a tudí� nezakládá veøejnou podporu. 
 

U projektù, u nich� bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veøejnou podporu nebo podporu 

de minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány pøedpisy EU stanovující horní hranici 
financování takového projektu z veøejných zdrojù (tzv. intenzitu veøejné podpory). Vý�e této hranice 
se odvíjí od typu podpoøené aktivity, subjektu pøíjemce a v nìkterých pøípadech 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 èásti pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci 
Operaèního programu zamìstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz 

èást 10.2 této výzvy). V dùsledku toho je mo�né, �e projekt nebude z veøejných zdrojù podpoøen 
v maximálním rozsahu vyplývajícím z vymezení v èásti 4.4 této výzvy (Míra podpory � rozpad zdrojù 
financování). 
 

Sociální slu�by, které budou podpoøeny v rámci této výzvy, jsou pova�ovány za slu�by obecného 
hospodáøského zájmu. Sociální slu�by budou financovány formou vyrovnávací platby, upravené 
Rozhodnutím Komise è. 2012/21/EU. Poskytovatel sociálních slu�eb musí být povìøen 
objednavatelem k poskytování slu�by obecného hospodáøského zájmu. Pou�ití finanèních prostøedkù 
na aktivity spojené s poskytováním sociálních slu�eb zakládá veøejnou podporu sluèitelnou 
se spoleèným trhem pouze v pøípadì dodr�ení zásad uvedených v pøíloze è. 2 této výzvy MAS � 

Podpora sociálních slu�eb  na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba, které vychází z Rozhodnutí 
Komise è. 2012/21/EU. 
 

Fakultativní èinnosti sociální slu�by a dal�í programy a èinnosti v oblasti sociálního zaèleòování, které 
nejsou sociálními slu�bami, jsou slu�bami mimo re�im veøejné podpory.  
 

! V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více re�imù veøejné podpory. 

 

                                                           
5 Pokud budou v rámci projektu dal�ím subjektùm propláceny napø. mzdové pøíspìvky pro umístìní osoby z cílové skupiny 
na pracovní místo, není mo�no vylouèit zvýhodnìní i tìchto subjektù na trhu, a vztahují se na nì tedy pravidla poskytování 
veøejné podpory. Je tedy pravdìpodobné, �e v prùbìhu realizace projektu bude tìmto subjektùm pro úèely vyu�ití 
mzdových pøíspìvkù pøidìlena veøejná podpora/podpora de minimis.  
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5 V#cné zam#%ení 

5.1 Popis podporovaných aktivit 

Výzva MAS je vyhla�ována v návaznosti na schválenou Strategii komunitnì vedeného místního 
rozvoje území MAS Litomy�lsko 2014-2020 (dále také jen �SCLLD MAS Litomy�lsko�). Podporované 

aktivity vycházejí z potøeb místních �adatelù, kteøí reagují na poptávku osob, které �ijí na území MAS.  
Výzva MAS je, v souladu s analytickou èástí a s programovým rámcem OPZ SCLLD MAS Litomy�lsko, 
zamìøena na aktivity Sociální slu�by a Dal�í programy a èinnosti v oblasti sociálního zaèleòování. 
Rozsah aktivit je dále omezen aktuální poptávkou v území a podporou nìkterých dal�ích oblastí 
z jiných zdrojù. 
 

Aktivita Sociální slu�by 

 

Bude podporováno poskytování pouze tìch sociálních slu�eb, které jsou registrovány v souladu 
se zákonem è. 108/2006 Sb., o sociálních slu�bách, a které jsou zároveò souèástí sítì sociálních slu�eb 

uvedené ve støednìdobém plánu rozvoje sociálních slu�eb pøíslu�ného kraje (popø. obce). 
 

Souèástí nákladù vztahujících se k poskytování sociální slu�by mohou být i náklady na celo�ivotní 
vzdìlávání pracovníkù poskytovatele sociální slu�by, a to za podmínky, �e toto vzdìlávání pøímo 
souvisí s poskytováním základních èinností sociální slu�by a souèasnì je oblast vzdìlávání pracovníkù 
poskytovatele slu�by upravena v rámci vydaného Povìøení v souladu s Rozhodnutím Komise 
è. 2012/21/EU. Pro úèely podpory sociálních slu�eb v rámci této výzvy se celo�ivotním vzdìláváním 
pracovníkù poskytovatele sociální slu�by rozumí: 

- vzdìlávání sociálních pracovníkù v souladu s § 111 zákona o sociálních slu�bách, a to 
maximálnì v rozsahu 24 hodin za kalendáøní rok,   

- vzdìlávání pracovníkù v sociálních slu�bách v souladu s § 116 odst. 9 zákona o sociálních 
slu�bách, a to maximálnì v rozsahu 24 hodin za kalendáøní rok,   

- vzdìlávání vedoucích pracovníkù, a to maximálnì v rozsahu 24 hodin za kalendáøní rok.   
 

Budou podporovány sociální slu�by (viz písm. l) a m) kap. 1.1 pøílohy è. 8 této výzvy MAS):  

· Osobní asistence - § 39 (pro úèely této výzvy poskytovaná pouze osobám, které mají sní�enou 
sobìstaènost z dùvodu chronického onemocnìní nebo zdravotního posti�ení)  

· Odlehèovací slu�by - § 44 (poskytované osobám peèujícím v jejich pøirozeném sociálním 
prostøedí o osoby se sní�enou sobìstaèností z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo 
zdravotního posti�ení); u této slu�by sociální péèe bude podporována i pobytová forma jejího 
poskytování.  

 

Aktivita Dal�í programy a èinnosti v oblasti sociálního zaèleòování 
 

Jedná se o programy a èinnosti se spoleèensky prospì�ným charakterem (nikoli komerèním), které 
mají pøíznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS. Podporovány budou programy a 

èinnosti realizované v pøirozeném sociálním prostøedí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované 
terénní nebo ambulantní formou. Musí být zaji�tìno, �e se skuteènì jedná o programy a èinnosti 
nad rámec základních èinností sociálních slu�eb podle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních slu�bách - 
nelze podporovat programy, které mají charakter sociální slu�by, av�ak nejsou jako sociální slu�ba 
registrovány!  
 

Budou podporovány následující programy a èinnosti: 
Aktivity zamìøené na podporu peèujících osob a neformální péèe (tj. péèe poskytovaná osobì závislé 
v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými - rodinnými pøíslu�níky, pøíbuznými nebo známými) a 
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sdílené péèe (tj. kombinace péèe poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními 
peèovateli), vèetnì rozvoje domácí paliativní péèe (terénní mobilní týmy, vzdìlávání a poradenství 
pro osoby peèující apod.). Dle kvalifikovaných odhadù je významná èást ve�keré sociální a zdravotní 
dlouhodobé péèe poskytována rodinnými pøíslu�níky nebo jinými peèujícími. Podporovány budou 
zejména podpùrné slu�by urèené pro peèující osoby-sociální práce, psychoterapeutická podpora, 
edukace a specifické poradenství v oblasti kombinování formální a neformální péèe, mo�ností 
vyu�ívání podpùrných sociálních slu�eb, jednání s úøady, organizace a pomoc pøi zvládání pøímé péèe 
(supervize, odborné techniky pøímé péèe), pomoc s péèí o domácnost, øe�ení finanèní situace, 
roz�íøení kvalifikace, kombinování péèe se zamìstnáním, èi s návratem na trh práce po ukonèení 
péèe, právní poradenství, dále podpora peèující osoby ze strany sociálních pracovníkù obcí, úøadù 
práce a nemocnic (zvy�ování personální kapacity sociálních pracovníkù, kteøí mohou peèujícím 
osobám poskytnout podporu a poradenství, zøízení pozice koordinátora podpory, tj. sociálního 
pracovníka na obcích, který bude pomáhat peèujícím osobám zajistit v�e potøebné pro svou èinnost, 
zvy�ovat kompetence a znalosti peèujících osob pro øe�ení problémù spojených s péèí o osobu 
závislou atd.). Cílem je zmírnìní znevýhodnìní peèujících osob na trhu práce, které je spojené 
s poskytováním neformální péèe, rozvoj vzájemné provázanosti a sdílení péèe mezi formálními 
poskytovateli, neformálními peèovateli a slu�bami zamìstnanosti, a zvý�ení informovanost peèujících 
osob o svých mo�nostech. 
 

Podrobný popis podporovaných aktivit je uveden v pøíloze è. 3 této výzvy MAS. 

 

Budou podporovány pouze aktivity, které mají pøímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zamìøené 
na pøímou práci s cílovými skupinami.  

Jednotlivé aktivity lze pøi realizaci projektù mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu v�ak 
musí být jasnì zøejmé, které èinnosti spadají do dané aktivity, a stejnì tak musí být náklady 
na jednotlivé typy aktivit oddìleny v rozpoètu projektu. 

 

Dal�í podmínky: 
V pøípadì zamìøení projektu na poskytování slu�eb obecného hospodáøského zájmu (sociální slu�by � 

viz vymezení v rámci kap. 1.1 pøílohy è. 3 této výzvy MAS) v kombinaci s jinou aktivitou výzvy uvede 
�adatel v projektu sociální slu�bu (v rozsahu základních èinností) v�dy v rámci samostatné aktivity 
projektu. V pøípadì více druhù poskytovaných sociálních slu�eb v rámci projektu budou tyto popsány 
v�dy v samostatných aktivitách (nikoliv v rámci jedné aktivity). Pro ka�dou sociální slu�bu (ka�dý 
identifikátor slu�by) uvedenou v projektu �adatel zároveò zpracuje samostatnou pøílohu è. 5 této 
výzvy MAS � Údaje o sociální slu�bì.   
 

V pøípadì slu�eb obecného hospodáøského zájmu (sociální slu�by � viz vymezení v rámci kap. 1.1 

pøílohy è. 3 této výzvy MAS) nejsou zpùsobilým výdajem výdaje investièního charakteru spojené 
s nákupem dlouhodobého (hmotného i nehmotného) majetku. Uznatelným výdajem jsou pouze 
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pou�ívaného pro úèely projektu. 
 

Maximální objem nákladù investièního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného 
majetku) na celkových pøímých zpùsobilých nákladech projektu èiní 50 %. 

5.2 Indikátory 

Pravidla týkající se indikátorù, vèetnì definic jednotlivých indikátorù, jsou k dispozici v Obecné èásti 
pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci Operaèního programu Zamìstnanost (konkrétní odkaz 
na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz èást 10.2 této výzvy MAS). 
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V �ádosti o podporu �adatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek 
�adatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v �ádosti o podporu) 
k následujícím indikátorùm: 
 

Kód6 Název indikátoru Mìrná jednotka Typ indikátoru 

60000  Celkový poèet úèastníkù  Osoby Výstup  

67001  Kapacita podpoøených slu�eb  Místa  Výstup  

67010  Vyu�ívání podpoøených slu�eb  Osoby  Výsledek  

 

V pøípadì, �e projekt podporu získá, bude mít �adatel povinnost kromì indikátorù se závazkem 
vykazovat dosa�ené hodnoty také pro: 
a) Indikátory výstupù, které navazují na charakteristiky úèastníkù jako je napø. vìk, postavení 
na trhu práce, pøípadné znevýhodnìní, atd. Tyto indikátory se naèítají automaticky z Monitorovacího 
listu podpoøené osoby skrze informaèní systém IS ESF 2014+, který pøíjemce zpracovává spoleènì 
se Zprávou o realizaci projektu (ZoR);  

b) Indikátory z tabulek uvedených ní�e, které jsou relevantní vùèi plánovaným aktivitám a 
podporovaným cílovým skupinám projektu. �adatel má povinnost v �ádosti o podporu u tìchto 
indikátorù vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vùèi projektovým aktivitám 
nerelevantní, pak je mo�né u nìj uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorù, které se týkají 
úèastníkù, �adatel uvede v�dy cílovou hodnotu 0. Dosa�ené hodnoty indikátorù uvedených ní�e 
budou pøíjemcem vykazovány prostøednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování 
parametrù týkajících se podpoøených osob a související indikátory jsou detailnì popsány v Obecné 
èásti pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci Operaèního programu zamìstnanost v kapitole 18. 

 

Kód Název indikátoru 
Mìrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

67315 
Bývalí úèastníci projektù v oblasti sociálních slu�eb, u 

nich� slu�ba naplnila svùj úèel  
Osoby Výsledek 

67310  

 

Bývalí úèastníci projektù, u nich� intervence formou 

sociální práce naplnila svùj úèel  
Osoby Výsledek 

62600 Úèastníci, kteøí získali kvalifikaci po ukonèení své úèasti Osoby Výsledek 

 

  

                                                           
6 Jedná se o kód Národního èíselníku indikátorù 2014+. Nìkteré indikátory jsou zároveò kódovány podle Evropské komise. 
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5.3 Cílové skupiny  

Definice cílových skupin podporovaných v rámci této výzvy MAS: 
 

 

 

 

 

 
 

Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních slu�bách, pøípadnì dal�í 
pracovníci v pøímé práci s klienty pouze v�ak ve vztahu k doplòkovým aktivitám projektu zamìøeného 
na pøímou podporu cílové skupiny osob sociálnì vylouèených nebo sociálním vylouèením 
ohro�ených. 
 

 

6 Informace o zp$sobilosti výdaj$ 

6.1 V#cná zp$sobilost 

Pravidla, jaké kategorie výdajù jsou zpùsobilé, jsou k dispozici ve Specifické èásti pravidel pro �adatele 
a pøíjemce v rámci Operaèního programu zamìstnanost pro projekty se skuteènì vzniklými výdaji a 
pøípadnì také s nepøímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz 
èást 10.2 této výzvy).  
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Pokud pøíjemce èerpá na zamìstnance pøíspìvek na podporu zamìstnávání osob se zdravotním 
posti�ením dle § 78 zákona è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, nebo jiný 
pøíspìvek poskytovaný Úøadem práce ÈR, jeho� vý�e se stanoví na základì skuteènì vynalo�ených 
prostøedkù na osobní náklady zamìstnancù,  nemù�e souèasnì èerpat podporu v rámci 
pøedkládaného projektu na úhradu osobních nákladù zamìstnancù, na které �adatel pobírá tento 
pøíspìvek. 

 

6.2 "asová zp$sobilost 

Èasovì zpùsobilé jsou náklady vzniklé v dobì realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu 
nesmí pøedcházet datu vyhlá�ení pøíslu�né výzvy MAS. V pøípadì podpory poskytované v re�imu 
blokové výjimky ze zákazu veøejné podpory mù�e platit omezení, �e zahájení realizace projektu musí 
následovat po termínu pøedlo�ení �ádosti o podporu. 

 

6.3 Informace o k%í�ovém financování 
V rámci této výzvy není vyu�ití køí�ového financování umo�nìno. 

 

6.4 Informace o nep%ímých nákladech 

Pravidla týkající se nepøímých nákladù jsou k dispozici ve Specifické èásti pravidel pro �adatele a 
pøíjemce v rámci Operaèního programu zamìstnanost pro projekty se skuteènì vzniklými výdaji a 
pøípadnì také s nepøímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz 
èást 10.2 této výzvy). 
 

Projekty podpoøené ve výzvách MAS aplikují nepøímé náklady ve vý�i 25 %. Zároveò platí, �e 
pro projekty, u nich� podstatná vìt�ina nákladù vznikne formou nákupu slu�eb od externích 
dodavatelù, jsou zpùsobilá procenta nepøímých nákladù sní�ena. Podíly pro nepøímé náklady jsou 
sní�eny pro projekty s objemem nákupu slu�eb v tìchto intencích: 
 

Podíl nákupu slu�eb na celkových pøímých 
zpùsobilých nákladech projektu 

Sní�ení podílu nepøímých nákladù oproti vý�e 
uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % vèetnì 25 %  

Více ne� 60 % a ménì ne� 90 % Sní�ení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 %  

90 % a vý�e Sní�ení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %  

 

Procento nepøímých nákladù je závazné a pevnì stanovené, není ho tedy mo�né mìnit. MAS ani 
�adatel nejsou oprávnìni stanovit si vlastní procentní sazbu. 
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7 Nále�itosti �ádosti o podporu, zp$sob podání, mo�nost 
konzultací 

7.1 Povinné p%ílohy �ádosti o podporu 

1. Údaje o sociální slu�bì7 

 

Povìøení k poskytování sociální slu�by vydané v souladu s Rozhodnutím Komise è. 2012/21/EU není 
povinnou pøílohou �ádosti o podporu, ale bude povinnì dokládáno pøed vydáním právního aktu 
o poskytnutí podpory. V pøípadì, �e �adatel toto povìøení ji� vydáno má, doporuèuje se jej pøedlo�it 
k �ádosti o podporu. 

 

7.2 Informace o zp$sobu podání �ádosti o podporu 

�ádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláøi v IS KP14+. Pøístup 
do elektronických formuláøù �ádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, orientujte 

se podle Operaèního programu Zamìstnanost a identifikace, která je v èásti 1 této výzvy.  
 

�ádost o podporu zpracovávejte v èeském jazyce.  
 

Pøed podáním je nutné �ádost opatøit podpisem statutárního zástupce �adatele, pøípadnì 
odpovìdnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto pøípadì je 
nutné, aby k �ádosti byla pøipojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající 
toto zmocnìní. Podpis musí být k �ádosti pøipojen pøímo v IS KP14+, proto musí být statutární 
zástupce/osoba oprávnìná k podpisu �ádosti registrovaným u�ivatelem této aplikace. Dále musí tato 
osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ u�ivatel vybírá konkrétní 
certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspì�né ovìøení platnosti elektronického podpisu je 
podmínkou pro podání �ádosti. Podání �ádosti probíhá buï automaticky po podpisu (pokud si to tak 
daný subjekt-�adatel nastavil v rámci parametrù �ádosti) nebo k nìmu dojde tzv. ruènì na základì 
aktivní volby u�ivatele. �ádost musí být elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu 
stanoveném v èásti 1 této výzvy. 
 

Podrobnosti o zpracování a podání �ádosti o podporu jsou v Obecné èásti pravidel pro �adatele a 
pøíjemce v rámci Operaèního programu Zamìstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz èást 10.2 této 
výzvy). 
 

7.3 Informace o zp$sobu poskytování konzultací k p%íprav# �ádosti o podporu 

Kontakt na vyhla�ovatele výzvy MAS:  

Adresa vyhla�ovatele:     MAS Litomy�lsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseè 

Kontaktní místo:     MAS Litomy�lsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseè 

Spojení na vyhla�ovatele (e-mail, telefon): www.mas-lit.cz, info@mas-lit.cz, +420 733 705 320 

 

7.4 Dal�í podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o 
poskytnutí podpory 

Na základì § 14k odst. 3 zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých 
souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla) je vyhrazeno, �e MAS nebo øídicí orgán OPZ8 mohou 

                                                           
7 Tzn. základní identifikaèní údaje o sociální slu�bì (identifikátor, název, druh, forma, cílová skupina, místo atd.).  
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kdykoli v prùbìhu øízení o poskytnutí podpory vyzvat �adatele k dolo�ení dal�ích podkladù nebo 
údajù nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
 

8 Informace o zp$sobu hodnocení a výb#ru projekt$ 

8.1 Popis hodnocení a výb#ru projekt$ 

Projekty prochází postupnì následujícími stupni hodnocení: 
1. hodnocení pøijatelnosti a formálních nále�itostí (provádí urèení pracovníci MAS do 30 pracovních 

dní od uzávìrky pøíjmu �ádostí definovaného ve výzvì MAS); 

 

�adatelé, jejich� �ádosti o podporu byly na základì tohoto hodnocení vylouèeny z dal�ího výbìru, 
musí být upozornìni na mo�nost po�ádat nejpozdìji do 15 kalendáøních dní ode dne doruèení 
informace o negativním výsledku o pøezkum hodnocení. 
 

2. vìcné hodnocení (prování Výbìrový orgán MAS do 50 pracovních dní od provedení hodnocení 
pøijatelnosti a formálních nále�itostí pro danou �ádost o podporu); 

 

�adatelé, jejich� �ádosti o podporu byly na základì tohoto hodnocení vylouèeny z dal�ího výbìru, 
budou upozornìni na mo�nost po�ádat nejpozdìji do 15 kalendáøních dní ode dne doruèení 
informace o negativním výsledku o pøezkum hodnocení. 
 

3. výbìr projektù (provádí Rozhodovací orgán MAS do 30 pracovních dní od dokonèení vìcného 
hodnocení �ádostí v rámci dané výzvy MAS). 

 

Ti ze �adatelù, jejich� �ádosti o podporu byly zaøazeny do zásobníku nebo nedoporuèeny 
k financování, budou upozornìni na mo�nost nejpozdìji do 15 kalendáøních dní ode dne doruèení 
informace o negativním výsledku po�ádat o pøezkum tohoto negativního výsledku. 

 

Bli��í informace o zpùsobu hodnocení a výbìru projektù jsou uvedeny v pøíloze è. 1 této výzvy MAS. 

 

 

9 Postup pro výzvy MAS s díl&ími alokacemi 

Není relevantní. 
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10 P%ehled navazující dokumentace 

10.1 Umíst#ní textu výzvy na webovém portále MAS  
URL adresa: http://www.mas-lit.cz/vyzvy-clld-mas-litomyslsko. 

10.2 Odkaz na pravidla pro �adatele a p%íjemce 

Pro �ádosti o podporu a následnì také pro realizaci podpoøených projektù platí pravidla obsa�ená v: 

· Obecné èásti pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci Operaèního programu Zamìstnanost 
(odkaz na elektronickou verzi: 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767) 

· Specifické èásti pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci OPZ pro projekty se skuteènì 
vzniklými výdaji a pøípadnì také s nepøímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817) 

Øídicí orgán je oprávnìn pravidla v prùbìhu této výzvy MAS i bìhem realizace projektù podpoøených 
v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze tìchto dokumentù jsou v�dy k dispozici na: 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz. Aktualizace pravidel není zmìnou této 
výzvy MAS. 
 

10.3 Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 

S ohledem na vymezení oprávnìných �adatelù (viz èást 4.2 této výzvy MAS) jsou relevantní ní�e 
uvedené vzory právních aktù 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) 

Øídicí orgán Operaèního programu Zamìstnanost je oprávnìn vzory právních aktù o poskytnutí 
podpory v prùbìhu této výzvy MAS i bìhem realizace projektù podpoøených v rámci této výzvy MAS 
aktualizovat. Aktuální verze tìchto dokumentù jsou v�dy k dispozici na:  

https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-

podpory-na-projekt-opz. Aktualizace vzorù právních aktù není zmìnou této výzvy. 
 

10.4 Odkaz na p%ípadné dal�í relevantní dokumenty 

Schválená strategie CLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. (vè. programového rámce OPZ) je v elektronické 
verzi k dispozici zde: http://www.mas-lit.cz/strategie-2014-2020. 

Statut a jednací øády jednotlivých orgánù MAS Litomy�lsko o.p.s. jsou v elektronické verzi k dispozici 
zde: http://www.mas-lit.cz/dokumenty-mas. 

Pokyny k vyplnìní �ádosti v ISKP14+: https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-

pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956 

 

 

11 P%ílohy výzvy MAS k p%edkládání �ádostí o podporu 

1. Informace o zpùsobu hodnocení a výbìru projektù 

2. Podpora sociálních slu�eb na území MAS z OPZ � Vyrovnávací platba 

3. Popis podporovaných aktivit 

4. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení èi výbìru �ádostí o podporu 

5. Údaje o sociální slu�bì 

6. Pomùcka k vyplnìní pøílohy Údaje o sociální slu�bì 

7. Pøehled èerpání vyrovnávací platby na sociální slu�bu (skuteènost) 
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Výzva Místní akèní skupiny  

MAS Litomy�lsko o.p.s.  

k pøedkládání �ádostí o podporu 

Místní akèní skupina MAS Litomy�lsko o.p.s., IÈ: 27506096 (dále také jen �MAS�) vyhla�uje výzvu 
MAS k pøedkládání �ádostí o podporu v rámci Operaèního programu Zamìstnanost. 
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1 Identifikace výzvy !O 

Prioritní osa 2 Sociální zaèleòování a boj s chudobou 

Investièní priorita 2.3 Strategie komunitnì vedeného místního 
rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvý�it zapojení lokálních aktérù do øe�ení 
problémù nezamìstnanosti a sociálního 
zaèleòování ve venkovských oblastech 

Èíslo výzvy, do které je výzva MAS zaøazena 03_16_047 

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

 

 

2 Identifikace výzvy MAS 

Èíslo výzvy MAS 551/03_16_047/CLLD_16_01_103 

Název výzvy MAS Výzva MAS Litomy�lsko � OPZ � Zamìstnávání 
sociálnì znevýhodnìných osob  � II. 

Druh výzvy MAS Kolová 

Urèení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 
výzvy MAS 

Otevøená 

 

 

3 "asové nastavení 

Datum vyhlá�ení výzvy MAS 26.03.2018 

Datum zpøístupnìní �ádosti o podporu 26.03.2018, 13:00 hodin 

Datum zahájení pøíjmu �ádostí o podporu 26.03.2018, 13:00 hodin 

Datum ukonèení pøíjmu �ádostí o podporu 31.05.2018, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je �adatel oprávnìn 
projekt naplánovat 

24 mìsícù 

Nejzaz�í datum pro ukonèení fyzické realizace 
projektu 

31. 12. 2021 

 

 

4 Informace o form# podpory 

4.1 Alokace výzvy MAS 

· Finanèní alokace výzvy (rozhodná pro výbìr projektù k financování): 2 736 850,00 CZK 

Upøesnìní zdrojù financování rozhodné alokace výzvy: Výbìr projektù bude probíhat s vyu�itím 
èástek celkových zpùsobilých výdajù (tj. vèetnì vlastních zdrojù �adatelù, proto�e èerpání alokace 
OPZ, které je vykazováno vùèi Evropské komisi, zahrnuje v�echny zdroje financování). 
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4.2 Vymezení oprávn#ných �adatel$ 

Obecnì mù�e být dle pravidel OPZ oprávnìným �adatelem pouze: 
� osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ÈR, tj. osoba, která má 

vlastní identifikaèní èíslo (tzv. IÈO nìkdy také IÈ);  
� osoba, která má aktivní datovou schránku1;  

� osoba, která nepatøí mezi subjekty, které se nemohou výzvy úèastnit z dùvodù insolvence, pokut, 
dluhu aj. dle následujícího odstavce. 

 

Potenciální �adatelé a jejich partneøi s finanèním pøíspìvkem nejsou oprávnìni úèastnit se výzvy nebo 
získat podporu, pokud: 
� jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku èi je proti nim vedeno insolvenèní øízení ve smyslu 

zákona è. 182/2006 Sb., o úpadku a zpùsobech jeho øe�ení (insolvenèní zákon); 
� mají v evidenci daní zachyceny daòové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veøejné zdravotní poji�tìní nebo na sociálním zabezpeèení nebo pøíspìvku na státní 
politiku zamìstnanosti2; 

� na nì byl vydán inkasní pøíkaz po pøedcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohla�ujícím, �e 
poskytnutá podpora je protiprávní a nesluèitelná se spoleèným trhem; 

� jim byla v posledních 3 letech pravomocnì ulo�ena pokuta za umo�nìní výkonu nelegální práce 
podle § 5 písm. e) bod 3 zákona è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

 

Podmínky oprávnìnosti �adatele jsou posuzovány bìhem hodnocení a výbìru projektù a musí být 
splnìny k datu podání �ádosti o podporu. K otázce, zda splòují body v pøedchozím odstavci, se 
�adatelé vyjadøují v rámci èestného prohlá�ení v �ádosti o podporu, pøièem� splnìní potvrzují jak za 
sebe, tak za pøípadné partnery s finanèním pøíspìvkem. 
 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávnìnými �adateli:  
Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVÈ. 
 

Definice jednotlivých oprávn$ných �adatel%: 

�adatelé Definice 

Nestátní neziskové 
organizace 

· spolky dle § 214-302 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník 

· obecnì prospì�né spoleènosti zøízené podle zákona è. 248/1995 Sb., 
o obecnì prospì�ných spoleènostech 

· ústavy dle § 402-418 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník 

· církevní právnické osoby zøízené podle zákona è. 3/2002 Sb., o církvích 
a nábo�enských spoleènostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, 
vzdìlávací a sociální slu�by nebo sociálnì právní ochranu dìtí 

· nadace (§ 306-393) a nadaèní fondy (§394-401) zøízené podle zákona 
è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník 

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

· Obchodní spoleènosti 
o veøejná obchodní spoleènost 

                                                           
1 Dle zákona è. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentù. 
2 Za splnìné podmínky bezdlu�nosti se pova�uje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) danì povoleno poseèkání danì nebo 
placení danì ve splátkách dle § 156 zákona è. 280/2009 Sb., daòový øád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 
20a zákona è. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti. 
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o komanditní spoleènost 
o spoleènost s ruèením omezeným 

o akciová spoleènost 
o evropská spoleènost  
o evropské hospodáøské zájmové sdru�ení 

· Dru�stva 

o dru�stvo 

o evropská dru�stevní spoleènost 
o sociální dru�stvo 

OSVÈ Osoba samostatnì výdìleènì èinná dle zákona è. 155/1995 Sb., 
o dùchodovém poji�tìní 

 

Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávnìnými �adateli pouze: 
a) osoby samostatnì výdìleènì èinné dle zákona è. 155/1995 Sb., o dùchodovém poji�tìní 
b) obchodní korporace vymezené zákonem è. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 
Zpùsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v pøíloze è. 6 a è. 
7, a to v komentáøi rozpoznávacího znaku 3 b). Mezi oprávnìnými �adateli jsou také 
podnikatelé v zemìdìlství podle zákona è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, kteøí podle §2e 
provozují zemìdìlskou výrobu jako soustavnou a samostatnou èinnost. 
c) nestátní neziskové organizace, a to:  
§ obecnì prospì�né spoleènosti zøízené podle zákona è. 248/1995 Sb., o obecnì 

prospì�ných spoleènostech  
§ ústavy dle § 402-418 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník  
§ církevní právnické osoby zøízené podle zákona è. 3/2002 Sb., o církvích a nábo�enských 

spoleènostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdìlávací a sociální slu�by nebo 
sociálnì právní ochranu dìtí.  

§ spolky dle § 214-302 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník 

nadace (§ 306-393) a nadaèní fondy (§394-401) zøízené podle zákona è. 89/2012 Sb., 
obèanský zákoník. 

 

Vý�e uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní èinnosti 
naplòovat veøejnì prospì�ný cíl, za jeho� úèelem byly zalo�eny. Svou hospodáøskou èinnost, 
spoèívající v podnikání nebo v jiné výdìleèné èinnosti, realizují výhradnì jako svou vedlej�í èinnost. 
Veøejnì prospì�ná èinnost vykonávaná v hlavní èinnosti vèetnì doby existence �adatele musí být 
ovìøitelná z veøejnì dostupných zdrojù, kterými se pro potøeby této aktivity rozumí www.justice.cz a 

v pøípadì církevních právnických osob registr Ministerstva kultury zveøejnìný 
na http://www3.mkcr.cz/cns_internet/. 

�adatel je v dobì podání �ádosti min. po dobu 12 mìsícù evidován v pøíslu�ném rejstøíku dle právní 
formy organizace. 

 

4.3 Vymezení oprávn#ných partner$ 

Pro tuto výzvu jsou oprávnìnými partnery pouze partne#i bez finan!ního p#ísp$vku. 
 

Právní forma partnera bez finan!ního p#ísp$vku není omezena.3 Partner se podílí na realizaci 
vìcných aktivit projektu (napø. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován �ádný 
finanèní pøíspìvek za úèast pøi realizaci projektu. 
                                                           
3 Partnerem bez finanèního pøíspìvku mù�e být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, je� jsou èleny 
Evropského sdru�ení volného obchodu, nebo fyzická osoba pùsobící jako osoba samostatnì výdìleènì èinná (resp. v 
zahranièí obdobnì pùsobící), která má registrované místo podnikání v EU. 
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Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském èi odbìratelském vztahu k pøíjemci dotace 
(napø. nestátní nezisková organizace, která poskytuje pøíjemci za úhradu sociální slu�by, dodavatel 
materiálu, odbìratel výrobkù/slu�eb). 
 

Fyzická osoba, která není samostatnì výdìleènì èinná, nemù�e být do projektu zapojena jako 
partner. 

 

4.4 Míra podpory � rozpad zdroj$ financování 

Typ p#íjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl P#íjemce 
Státní 

rozpo!et 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veøejnì prospì�nou èinnost:  

Obecnì prospì�né spoleènosti 
Spolky 

Ústavy 

Církve a nábo�enské spoleènosti 
Nadace a nadaèní fondy 

Místní akèní skupiny 

H ospodáøská komora, Agrární komora  
Svazy, asociace 

85 % 15 % 0 % 

Ostatní subjekty neobsa�ené ve vý�e 
uvedených kategoriích:  
Obchodní spoleènosti:  

- veøejná obchodní spoleènost  
- komanditní spoleènost  
- spoleènost s ruèením omezeným  
- akciová spoleènost  
- evropská spoleènost   
- evropské hospodáøské zájmové 

sdru�ení 
Státní podniky 

Dru�stva: 
- dru�stvo  
- evropská dru�stevní spoleènost 
- sociální dru�stvo 

OSVÈ 

Profesní komory 

85 % 15 % 0 % 

 

4.5 Maximální a minimální vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ projektu 

� Minimální vý�e celkových zpùsobilých výdajù projektu: 400 000,00 CZK 

� Maximální vý�e celkových zpùsobilých výdajù projektu: 2 736 850,00 CZK 

 

Objem nákladù investièního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku) 
na celkových pøímých zpùsobilých nákladech projektu mù�e být maximálnì 50 %. 
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4.6 Forma financování 
Ex ante 

 

Vysvìtlení kategorií je k dispozici v Obecné èásti pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci Operaèního 
programu Zamìstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz èást 10.2 

této výzvy MAS). 
 

4.7 Informace o podmínkách ve%ejné podpory 

Informace o veøejné podpoøe (vèetnì podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné èásti pravidel 
pro �adatele a pøíjemce v rámci Operaèního programu Zamìstnanost (konkrétní odkaz 
na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz èást 10.2 této výzvy MAS). 
 

Vyhla�ovatel nad rámec pravidel stanovených právními pøedpisy pro tuto výzvu stanovuje, �e 
prostøedky, je� budou naplòovat znaky veøejné podpory, budou pøíjemci podpory, jeho partnerùm, èi 
dal�ím subjektùm4, poskytovány v re�imu podpory de minimis, nebo pøípadnì v re�imu pøíslu�né 
kategorie blokové výjimky ze zákazu veøejné podpory vhodné pro aktivity Investièní priority 2.3 OPZ, 
nebo v re�imu podpory dle Rozhodnutí Komise è. 2012/21/EU, v pøípadì slu�eb obecného 
hospodá#ského zájmu (zejména sociálních slu�eb).  
 

Poskytování finanèních prostøedkù orgánùm veøejné správy nenaplòuje kumulativnì znaky veøejné 
podpory, a tudí� nezakládá veøejnou podporu. 
 

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání bude 
podporován výhradnì v re�imu podpory de minimis.  Celková vý�e podpory de minimis pro èinnosti 
spadající do oblasti zemìdìlské prvovýroby (Zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství) podle naøízení 
Komise (EU) è. 1408/2013 poskytnuté jednomu podniku nesmí  za libovolná tøi po sobì jdoucí 
jednoletá úèetní období pøekroèit èástku 1 5 0 0 0  EUR . Celková vý�e podpory de minimis pro ostatní 
èinnosti podle naøízení Komise (EU) è. 1407/2013 poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tøi 
po sobì jdoucí jednoletá úèetní období pøekroèit èástku 20 0  0 0 0  EUR . �adatel mù�e pøedlo�it projekt, 

který bude kombinací èinností spadající do oblasti zemìdìlské prvovýroby (podle Zákona è. 252/1997 
Sb., o zemìdìlství) i do ostatní èinnosti (tzn. kombinací podpor podle naøízení Komise è. 1408/2013 a 
è. 1407/2013). V takovém pøípadì musí v klíèových aktivitách projektu jednoznaènì oddìlit typy 
èinností a náklady s ka�dou z nich spojené (viz aktivita provozování sociálního podnikání). 
 

U projektù, u nich� bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veøejnou podporu nebo podporu 
de minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány pøedpisy EU stanovující horní hranici 
financování takového projektu z veøejných zdrojù (tzv. intenzitu veøejné podpory). Vý�e této hranice 
se odvíjí od typu podpoøené aktivity, subjektu pøíjemce a v nìkterých pøípadech 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 èásti pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci 
Operaèního programu zamìstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz 

èást 10.2 této výzvy). V dùsledku toho je mo�né, �e projekt nebude z veøejných zdrojù podpoøen 
v maximálním rozsahu vyplývajícím z vymezení v èásti 4.4 této výzvy (Míra podpory � rozpad zdrojù 
financování). 
 

                                                           
4 Pokud budou v rámci projektu dal�ím subjektùm propláceny napø. mzdové pøíspìvky pro umístìní osoby z cílové skupiny 
na pracovní místo, není mo�no vylouèit zvýhodnìní i tìchto subjektù na trhu, a vztahují se na nì tedy pravidla poskytování 
veøejné podpory. Je tedy pravdìpodobné, �e v prùbìhu realizace projektu bude tìmto subjektùm pro úèely vyu�ití 
mzdových pøíspìvkù pøidìlena veøejná podpora/podpora de minimis.  
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! V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více re�im% ve#ejné podpory. 
 

 

5 V#cné zam#%ení 

5.1 Popis podporovaných aktivit 

Výzva MAS je vyhla�ována v návaznosti na schválený dokument Strategie komunitnì vedeného 
místního rozvoje území MAS Litomy�lsko 2014-2020 (dále také jen �SCLLD MAS Litomy�lsko�). 
Podporované aktivity vycházejí z potøeb místních aktérù, kteøí reagují na poptávku osob �ijících v 
území pùsobnosti MAS Litomy�lsko o.p.s. 
Výzva MAS je, v souladu s analytickou èástí a s programovým rámcem OPZ SCLLD MAS Litomy�lsko, 
zamìøena na aktivity sociálního podnikání. 
 

Podrobný popis konkrétních podporovaných aktivit je uveden v pøíloze è. 3 této výzvy MAS. 

 

Budou podporovány pouze aktivity, které mají pøímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zamìøené 
na pøímou práci s cílovými skupinami. 
Jednotlivé aktivity lze pøi realizaci projektù mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu v�ak 
musí být jasnì zøejmé, které èinnosti spadají do dané aktivity a stejnì tak musí být náklady na 
jednotlivé typy aktivit oddìleny v rozpoètu projektu. 
 

V ka�dém projektu by mìla být zaøazena aktivita spojená s tvorbou nových udr�itelných pracovních 
míst, umístìním na volná pracovní místa èi zprostøedkováním zamìstnání, èím� je v maximální míøe 
zaji�tìno zvý�ení pracovního uplatnìní cílové skupiny. Zároveò je nutné dbát na zaji�tìní 
komplexního charakteru pøedkládaného projektu, který musí tvoøit provázaný celek na sebe 
navazujících aktivit, je� usnadní pøístup cílové skupiny na trh práce. Z dùvodu koordinace a 
efektivnosti intervencí na podporu zamìstnanosti, doporuèujeme �adatelùm v�dy pøedem 
konzultovat projektové zámìry v oblasti zamìstnanosti s územnì pøíslu�nými kontaktními pracovi�ti 
ÚP ÈR. 
 

Maximální objem nákladù investièního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného 

majetku) na celkových pøímých zpùsobilých nákladech projektu èiní 50 %. 
 

V pøípadì aktivity Integraèní sociální podnik a Environmentální sociální podnik jsou rozpoznávací 
znaky integraèního / environmentálního sociálního podniku pro pøíjemce závazné v plném rozsahu a 
budou sledovány v prùbìhu realizace projektu. 
 

5.2 Indikátory 

Pravidla týkající se indikátorù, vèetnì definic jednotlivých indikátorù, jsou k dispozici v Obecné èásti 
pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci Operaèního programu Zamìstnanost (konkrétní odkaz 
na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz èást 10.2 této výzvy MAS). 
 

V �ádosti o podporu �adatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek 
�adatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v �ádosti o podporu) 

k následujícím indikátorùm: 
 

Kód5 Název indikátoru M$rná jednotka Typ indikátoru 

                                                           
5 Jedná se o kód Národního èíselníku indikátorù 2014+. Nìkteré indikátory jsou zároveò kódovány podle Evropské komise. 
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60000  Celkový poèet úèastníkù  Osoby Výstup  

10213  
Poèet sociálních podnikù vzniklých díky 

podpoøe  
Organizace  Výstup  

10212  
Poèet podpoøených ji� existujících sociálních 

podnikù  
Organizace  Výstup  

 

V pøípadì, �e projekt podporu získá, bude mít �adatel povinnost kromì indikátorù se závazkem 
vykazovat dosa�ené hodnoty také pro: 
a) Indikátory výstupù, které navazují na charakteristiky úèastníkù jako je napø. vìk, postavení 
na trhu práce, pøípadné znevýhodnìní, atd. Tyto indikátory se naèítají automaticky z Monitorovacího 
listu podpoøené osoby skrze informaèní systém IS ESF 2014+, který pøíjemce zpracovává spoleènì 
se Zprávou o realizaci projektu (ZoR);  
b) Indikátory z tabulek uvedených ní�e, které jsou relevantní vùèi plánovaným aktivitám a 
podporovaným cílovým skupinám projektu. �adatel má povinnost v �ádosti o podporu u tìchto 
indikátorù vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vùèi projektovým aktivitám 
nerelevantní, pak je mo�né u nìj uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorù, které se týkají 
úèastníkù, �adatel uvede v�dy cílovou hodnotu 0. Dosa�ené hodnoty indikátorù uvedených ní�e 
budou pøíjemcem vykazovány prostøednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování 
parametrù týkajících se podpoøených osob a související indikátory jsou detailnì popsány v Obecné 
èásti pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci Operaèního programu zamìstnanost v kapitole 18. 
 

Kód Název indikátoru 
M$rná 

jednotka 
Typ indikátoru 

80500 
Poèet napsaných a zveøejnìných analytických a 

strategických dokumentù (vè. evaluaèních)  
Dokumenty Výstup 

 

Kód Název indikátoru 
M$rná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

62500 
Úèastníci v procesu vzdìlávání/odborné pøípravy po 

ukonèení své úèasti 
Osoby Výsledek 

62600 Úèastníci, kteøí získali kvalifikaci po ukonèení své úèasti Osoby Výsledek 

62800 

Znevýhodnìní úèastníci, kteøí po ukonèení své úèasti 

hledají zamìstnání, jsou v procesu vzdìlávání/odborné 

pøípravy, roz�iøují si kvalifikaci nebo jsou zamìstnaní, a 

to i OSVÈ 

 Osoby Výsledek 

 

5.3 Cílové skupiny  

Definice cílových skupin podporovaných v rámci této výzvy MAS: 
 

Integra!ní sociální podnik: 

Osoby dlouhodobì èi opakovanì nezamìstnané  
- Uchazeèi o zamìstnání evidovaní na ÚP ÈR 
déle ne� 1 rok.  
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- Uchazeèi o zamìstnání, jejich� doba evidence 
na ÚP ÈR dosáhla v posledních 2 letech 
souhrnné délky 12 mìsícù.  

Osoby se zdravotním posti�ením  

Osoby s tìlesným, mentálním, du�evním, 
smyslovým nebo kombinovaným posti�ením, 
jeho� dopady èiní nebo mohou èinit osobu 
závislou na pomoci jiné osoby. Jde buï o osoby 
se zdravotním posti�ením podle § 67 zákona è. 
435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù nebo o osoby se 
zdravotním posti�ením podle zákona è. 
108/2006 Sb., o sociálních slu�bách, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù. 

Osoby v nebo po výkonu trestu  

- Osoby, které opustily výkon trestu odnìtí 
svobody, a to do 12 mìsícù po opu�tìní výkonu 
trestu.  

- Osoby vykonávající trest odnìtí svobody 
formou domácího vìzení.  

Osoby opou�tìjící institucionální zaøízení  
- Osoby opou�tìjící zaøízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, a to do 12 mìsícù od 
opu�tìní zaøízení. 

Azylanti 

Azylanti do 12 mìsícù od získání azylu, kteøí jsou 
souèasnì uchazeèi o zamìstnání evidovanými 
na Úøadu práce ÈR.  

 

Environmentální sociální podnik: 

Osoby nezamìstnané déle ne� 5 mìsícù 

Osoby, které jsou vedené Úøadem práce ÈR 
v evidenci uchazeèù o zamìstnání nepøetr�itì 
déle ne� 5 mìsícù. 

Osoby se zdravotním posti�ením  

Osoby s tìlesným, mentálním, du�evním, 
smyslovým nebo kombinovaným posti�ením, 
jeho� dopady èiní nebo mohou èinit osobu 
závislou na pomoci jiné osoby. Jde buï o osoby 
se zdravotním posti�ením podle § 67 zákona è. 
435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù nebo o osoby se 
zdravotním posti�ením podle zákona è. 
108/2006 Sb., o sociálních slu�bách, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù. 

Osoby v nebo po výkonu trestu  

- Osoby, které opustily výkon trestu odnìtí 
svobody, a to do 12 mìsícù po opu�tìní výkonu 
trestu.  

- Osoby vykonávající trest odnìtí svobody 
formou domácího vìzení.  

Osoby opou�tìjící institucionální zaøízení  
- Osoby opou�tìjící zaøízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, a to do 12 mìsícù od 
opu�tìní zaøízení. 

Azylanti 
Azylanti do 12 mìsícù od získání azylu, kteøí jsou 
souèasnì uchazeèi o zamìstnání evidovanými 
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na Úøadu práce ÈR.  

Neaktivní osoby 

Osoby v produktivním vìku, které nejsou ani 
zamìstnané (zamìstnáním se pro tuto definici 

rozumí i výkon samostatnì výdìleèné èinnosti) 
ani nezamìstnané (tj. evidované Úøadem práce 
ÈR jako uchazeè o zamìstnání). 

Osoby peèující o malé dìti Osoby peèující o osobu mlad�í 15 let. 

Uchazeèi a zájemce o zamìstnání a neaktivní 
osoby ve vìku 50 a více let 
 

- Osoby ve vìku 50-64 let vèetnì, 
zaøazené Úøadem práce ÈR do 
evidence uchazeèù o zamìstnání nebo 
do evidence zájemcù o zamìstnání.  

- Osoby ve vìku 50-64 let vèetnì, které 
nejsou zamìstnané a nejsou ani v 
evidenci uchazeèù o zamìstnání 
vedené Úøadem práce ÈR. 

Lidé mlad�í 30 let, kteøí nejsou v zamìstnání, ve 
vzdìlávání nebo v profesní pøípravì 

- Osoby mlad�í 30 let, tj. do 29 let vìku 
vèetnì, zaøazené Úøadem práce ÈR do 
evidence uchazeèù o zamìstnání 

- Osoby mlad�í 30 let, tj. do 29 let vìku 
vèetnì, které se neúèastní �ádného 
vzdìlávání nebo profesní pøípravy, 
nejsou zamìstnané a nejsou ani v 
evidenci uchazeèù o zamìstnání 
vedené Úøadem práce ÈR 

Osoby vracející se na trh práce po návratu 
z mateøské/rodièovské dovolené  
 

Osoby, které nevykonávaly zamìstnání 
nebo samostatnou výdìleènou èinnost 
po dobu mateøské/rodièovské 
dovolené a v øádu mìsícù se u nich 
oèekává návrat na trh práce. 

Osoby peèující o jiné závislé osoby 

 

- Osoby peèující o osobu mlad�í 10 let, 

závislou na péèi druhé osoby v I. stupni 

závislosti nebo peèující o osobu 

jakéhokoliv vìku, která je závislá na 
péèi druhé osoby ve II., III. nebo IV. 
stupni závislosti. 

 

 

6 Informace o zp$sobilosti výdaj$ 

6.1 V#cná zp$sobilost 

Pravidla, jaké kategorie výdajù jsou zpùsobilé, jsou k dispozici ve Specifické èásti pravidel pro �adatele 
a pøíjemce v rámci Operaèního programu zamìstnanost pro projekty se skuteènì vzniklými výdaji a 
pøípadnì také s nepøímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz 
èást 10.2 této výzvy).  
 

Pokud pøíjemce èerpá na zamìstnance pøíspìvek na podporu zamìstnávání osob se zdravotním 
posti�ením dle § 78 zákona è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, nebo jiný 
pøíspìvek poskytovaný Úøadem práce ÈR, jeho� vý�e se stanoví na základì skuteènì vynalo�ených 
prostøedkù na osobní náklady zamìstnancù, nemù�e souèasnì èerpat podporu v rámci 
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pøedkládaného projektu na úhradu osobních nákladù zamìstnancù, na které �adatel pobírá tento 
pøíspìvek. 
 

6.2 "asová zp$sobilost 

Èasovì zpùsobilé jsou náklady vzniklé v dobì realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu 
nesmí pøedcházet datu vyhlá�ení pøíslu�né výzvy MAS. V pøípadì podpory poskytované v re�imu 
blokové výjimky ze zákazu veøejné podpory mù�e platit omezení, �e zahájení realizace projektu musí 
následovat po termínu pøedlo�ení �ádosti o podporu .  

 

6.3 Informace o k%í�ovém financování 
V rámci této výzvy není vyu�ití køí�ového financování umo�nìno. 

 

6.4 Informace o nep%ímých nákladech 

Pravidla týkající se nepøímých nákladù jsou k dispozici ve Specifické èásti pravidel pro �adatele a 
pøíjemce v rámci Operaèního programu zamìstnanost pro projekty se skuteènì vzniklými výdaji a 
pøípadnì také s nepøímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz 
èást 10.2 této výzvy). 
 

Projekty podpoøené ve výzvách MAS aplikují nep#ímé náklady ve vý�i 25 &.  Zároveò platí, �e 
pro projekty, u nich� podstatná vìt�ina nákladù vznikne formou nákupu slu�eb od externích 
dodavatelù, jsou zpùsobilá procenta nepøímých nákladù sní�ena. Podíly pro nepøímé náklady jsou 
sní�eny pro projekty s objemem nákupu slu�eb v tìchto intencích: 
 

Podíl nákupu slu�eb na celkových p#ímých 
zp%sobilých nákladech projektu 

Sní�ení podílu nep#ímých náklad% oproti vý�e 
uvedenému procentu (25&) 

Do 60 % vèetnì 25 %  

Více ne� 60 % a ménì ne� 90 % Sní�ení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 %  

90 % a vý�e Sní�ení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %  

 

Procento nepøímých nákladù je závazné a pevnì stanovené, není ho tedy mo�né mìnit. MAS ani 
�adatel nejsou oprávnìni stanovit si vlastní procentní sazbu. 
 

 

7 Nále�itosti �ádosti o podporu, zp$sob podání, mo�nost 
konzultací 

7.1 Povinné p%ílohy �ádosti o podporu 

1. Podnikatelský plán (max. 20 stran bez pøíloh) 

 

Formuláø této pøílohy je v elektronické podobì k dispozici v IS KP14+, v nìm� �adatel zpracovává 
�ádost o podporu, a dále je k dispozici na webových stránkách Operaèního programu Zamìstnanost a 
je pøílohou è. 5 této výzvy MAS. Poèet pøíloh podnikatelského plánu je omezen na max. 2, a to 

smlouvy s odbìrateli a/nebo partnerské smlouvy (nepovinná/é pøíloha/y) a finanèní plán v Excelu (je 

pøílohou è. 4 této výzvy MAS). �adatel pøedkládá do systému IS KP14+ max. 3 pøílohy (dokumenty), a 
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to podnikatelský plán, finanèní plán v Excelu a pøíp. smlouvy s odbìrateli a/nebo partnerské smlouvy 

(ostatní pøílohy nebudou v rámci hodnotícího procesu pova�ovány za relevantní). 
 

7.2 Informace o zp$sobu podání �ádosti o podporu 

�ádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláøi v IS KP14+. Pøístup 
do elektronických formuláøù �ádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, orientujte 

se podle Operaèního programu Zamìstnanost a identifikace, která je v èásti 1 této výzvy.  
 

�ádost o podporu zpracovávejte v èeském jazyce.  
 

Pøed podáním je nutné �ádost opatøit podpisem statutárního zástupce �adatele, pøípadnì 
odpovìdnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto pøípadì je 
nutné, aby k �ádosti byla pøipojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající 
toto zmocnìní. Podpis musí být k �ádosti pøipojen pøímo v IS KP14+, proto musí být statutární 
zástupce/osoba oprávnìná k podpisu �ádosti registrovaným u�ivatelem této aplikace. Dále musí tato 
osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ u�ivatel vybírá konkrétní 
certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspì�né ovìøení platnosti elektronického podpisu je 
podmínkou pro podání �ádosti. Podání �ádosti probíhá buï automaticky po podpisu (pokud si to tak 
daný subjekt-�adatel nastavil v rámci parametrù �ádosti) nebo k nìmu dojde tzv. ruènì na základì 
aktivní volby u�ivatele. �ádost musí být elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu 
stanoveném v èásti 1 této výzvy. 
 

Podrobnosti o zpracování a podání �ádosti o podporu jsou v Obecné èásti pravidel pro �adatele a 
pøíjemce v rámci Operaèního programu Zamìstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz èást 10.2 této 
výzvy). 
 

7.3 Informace o zp$sobu poskytování konzultací k p%íprav# �ádosti o podporu 

Kontakt na vyhla�ovatele výzvy MAS:  

Adresa vyhla�ovatele:     MAS Litomy�lsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseè 

Kontaktní místo:     MAS Litomy�lsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseè 

Spojení na vyhla�ovatele (e-mail, telefon): www.mas-lit.cz, info@mas-lit.cz, +420 733 705 320 

 

7.4 Dal�í podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o 
poskytnutí podpory 

Na základì § 14k odst. 3 zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých 
souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla) je vyhrazeno, �e MAS nebo øídicí orgán OPZ6 mohou 

kdykoli v prùbìhu øízení o poskytnutí podpory vyzvat �adatele k dolo�ení dal�ích podkladù nebo 
údajù nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
 

 

8 Informace o zp$sobu hodnocení a výb#ru projekt$ 

8.1 Popis hodnocení a výb#ru projekt$ 

Projekty prochází postupnì následujícími stupni hodnocení: 
1. hodnocení pøijatelnosti a formálních nále�itostí (provádí urèení pracovníci MAS do 30 pracovních 

dní od uzávìrky pøíjmu �ádostí definovaného ve výzvì MAS); 

                                                           
6 Tj. Ministerstvo práce a sociálních vìcí, na jeho� výzvu k pøedkládání �ádostí o podporu tato výzva MAS navazuje. 
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�adatelé, jejich� �ádosti o podporu byly na základì tohoto hodnocení vylouèeny z dal�ího výbìru, 
musí být upozornìni na mo�nost po�ádat nejpozdìji do 15 kalendáøních dní ode dne doruèení 
informace o negativním výsledku o pøezkum hodnocení. 
 

2. vìcné hodnocení (prování Výbìrový orgán MAS do 50 pracovních dní od provedení hodnocení 
pøijatelnosti a formálních nále�itostí pro danou �ádost o podporu); 
 

�adatelé, jejich� �ádosti o podporu byly na základì tohoto hodnocení vylouèeny z dal�ího výbìru, 

budou upozornìni na mo�nost po�ádat nejpozdìji do 15 kalendáøních dní ode dne doruèení 
informace o negativním výsledku o pøezkum hodnocení. 
 

3. výbìr projektù (provádí Rozhodovací orgán MAS do 30 pracovních dní od dokonèení vìcného 
hodnocení �ádostí v rámci dané výzvy MAS). 
 

Ti ze �adatelù, jejich� �ádosti o podporu byly zaøazeny do zásobníku nebo nedoporuèeny 
k financování, budou upozornìni na mo�nost nejpozdìji do 15 kalendáøních dní ode dne doruèení 
informace o negativním výsledku po�ádat o pøezkum tohoto negativního výsledku. 

 

Bli��í informace o zpùsobu hodnocení a výbìru projektù jsou uvedeny v pøíloze è. 1 této výzvy MAS. 
 

9 Postup pro výzvy MAS s díl&ími alokacemi 

Není relevantní 

10 P%ehled navazující dokumentace 

10.1 Umíst#ní textu výzvy na webovém portále MAS  
URL adresa: http://www.mas-lit.cz/vyzvy-clld-mas-litomyslsko. 

10.2 Odkaz na pravidla pro �adatele a p%íjemce 

Pro �ádosti o podporu a následnì také pro realizaci podpoøených projektù platí pravidla obsa�ená v: 

· Obecné èásti pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci Operaèního programu Zamìstnanost 
(odkaz na elektronickou verzi: 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767) 

· Specifické èásti pravidel pro �adatele a pøíjemce v rámci OPZ pro projekty se skuteènì 
vzniklými výdaji a pøípadnì také s nepøímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817) 

Øídicí orgán je oprávnìn pravidla v prùbìhu této výzvy MAS i bìhem realizace projektù podpoøených 
v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze tìchto dokumentù jsou v�dy k dispozici na: 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz. Aktualizace pravidel není zmìnou této 
výzvy MAS. 
 

10.3 Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 

S ohledem na vymezení oprávnìných �adatelù (viz èást 4.2 této výzvy MAS) jsou relevantní ní�e 
uvedené vzory právních aktù 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) 
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Øídicí orgán Operaèního programu Zamìstnanost je oprávnìn vzory právních aktù o poskytnutí 
podpory v prùbìhu této výzvy MAS i bìhem realizace projektù podpoøených v rámci této výzvy MAS 
aktualizovat. Aktuální verze tìchto dokumentù jsou v�dy k dispozici na:  
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-

podpory-na-projekt-opz. 

Aktualizace vzorù právních aktù není zmìnou této výzvy. 
 

10.4 Odkaz na p%ípadné dal�í relevantní dokumenty 

Schválená strategie CLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. (vè. programového rámce OPZ) je v elektronické 
verzi k dispozici zde: http://www.mas-lit.cz/strategie-2014-2020. 

Statut a jednací øády jednotlivých orgánù MAS Litomy�lsko o.p.s. jsou v elektronické verzi k dispozici 
zde: http://www.mas-lit.cz/dokumenty-mas. 

Pokyny k vyplnìní �ádosti v ISKP14+: https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-

pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956 

 

 

11 P%ílohy výzvy MAS k p%edkládání �ádostí o podporu 

1. Informace o zpùsobu hodnocení a výbìru projektù 

2. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení èi výbìru �ádostí o podporu 

3. Popis podporovaných aktivit 

4. Finanèní plán 

5. Podnikatelský plán 

6. Sada rozpoznávacích znakù � integraèní sociální podnik 

7. Sada rozpoznávacích znakù � environmentální sociální podnik 
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- osoby sociáln� vylou�ené, 

- osoby ohrožené sociálním vylou�ením, 

- osoby se speciálními vzd�lávacími pot�ebami, 

- pedagogi�tí pracovníci, 

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací p�sobících v oblasti vzd�lávání nebo asisten�ních služeb 
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- žáci (studenti), 

- d�ti v p�edškolním vzd�lávání, 

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací p�sobících v oblasti neformálního a zájmového vzd�lávání d�tí a mládeže, 

- dosp�lí v dalším vzd�lávání
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- p�ístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzd�lávání, 

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (v�etn� zabezpe�ení bezbariérovosti dle vyhlášky �. 398/2009 Sb.), 

- nákup pozemk� a staveb (nemovitostí), 

- po�ízení vybavení budov a u�eben, 

- po�ízení kompenza�ních pom�cek

Podpora m�že být poskytnuta pouze ve vazb� na klí�ové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, 

p�írodní v�dy, technické a �emeslné obory). 

Projektové zám�ry musí být v souladu s Místním ak�ním plánem vzd�lávání nebo s Krajským ak�ním plánem vzd�lávání.
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