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VYHLÁŠENÉ VÝZVY



PRORODINNÁ OPATŘENÍ
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PRORODINNÁ OPATŘENÍ
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Cílem výzvy je:
přispívat ke sladění pracovního 

(zvýšit zaměstnanost rodičů/pečujících osob) 

a rodinného života rodin s dětmi 

(předškolní + 1. stupeň)

v regionu MAS Krkonoše

Cílem výzvy není vzdělávání dětí



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Finanční alokace výzvy:   5 000 000 Kč

 Min. výše celkových způsobilých výdajů jednoho 
projektu 400 000 Kč 

 Max. výše celkových způsobilých výdajů jednoho 
projektu 5 000 000 Kč 

Forma financování:

 Ex ante (zálohová)

 Ex post
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PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Oprávnění žadatelé:

 MAS

 Obce, organizace zřizované obcemi

 DSO

 NNO

 Obchodní korporace

 OSVČ – ne pro dětské skupiny

 Poradenské a vzdělávací instituce

 Poskytovatelé sociálních služeb

 Školy a školská zařízení
7



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Partneři s finančním příspěvkem

nutná smlouva o partnerství

způsobilé výdaje v rozpočtu projektu

 Partneři bez finančního příspěvku

právnická osoba se sídlem v EU

není mu poskytován finanční příspěvek za účast v projektu

Oprávnění partneři:
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PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Míra spolufinancování příjemce:

 Školy a školská zařízení, NNO – 0 %

 Obce, organizace zřizované obcemi, DSO – 5 %

 Obchodní korporace – 15 %

 OSVČ – ne pro dětské skupiny – 15 %
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PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Cílové skupiny = rodiče dětí

 osoby pečující o malé děti 

děti do 15 let

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

osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo OSVČ po 
dobu mateřské / rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u 
nich očekává návrat na trh práce
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PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Cílové skupiny = rodiče dětí

 vždy vazba na trh práce u obou rodičů

 jsou zaměstnaní – potvrzení od zaměstnavatele

vykonávají podnikatelskou činnost – potvrzení ČSSZ

nezaměstnaní si aktivně hledají zaměstnání – potvrzení ÚP

absolvující rekvalifikační kurz – potvrzení o účasti a certifikát 
o jeho dokončení
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PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Podporované aktivity:

12

A. Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu 

stávajících institucionálních forem zařízení
A.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní 

vyučování (ranní či odpolední pobyt)

A.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

A.3 Příměstské tábory

A.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo 

příměstského tábora

B. Podpora dětských skupin
B.1 Dětská skupina pro veřejnost

B.2 Podniková dětská skupina

C.  Vzdělávání pečujících osob



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

A.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti 
v době mimo školní vyučování
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➢ vybudování a provoz zařízení mimo školní výuku pro děti 1. 

stupně ZŠ 

➢ zajištění péče o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání 

(vč. brzkých ranních hodin, pozdního odpoledne) 

➢ nejde o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit 

➢ min. kapacita 5 dětí 

➢ písemná smlouva s rodiči dětí o poskytování služby s 

aktualizací min. na každý školní rok (není součástí žádosti)

➢ denní evidence přítomných



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

A.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
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➢ vázáno pouze na aktivity: Zařízení péče o děti zajišťující 

péči o děti v době mimo školní vyučování a Dětské 
skupiny → ne samostatně

➢ pro předškolní děti a 1.stupeň ZŠ

➢ jedno dítě může využít doprovod (tam a zpět) maximálně 

3 x týdně  

➢ písemná smlouva s rodiči dětí o poskytování služby s 

aktualizací min. na každý školní rok (není součástí 

žádosti)

➢ denní evidence přítomných



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

A.3 Příměstské tábory
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➢ zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin

➢ pouze v pracovní dny

➢ min. kapacita je 10 dětí

➢ písemná smlouva s rodiči dětí o poskytování služby s 

aktualizací min. na každý školní rok (není součástí 

žádosti)

➢ denní evidence přítomných

➢ může být realizován jako samostatný projekt

➢ nemůže být souběžně realizován v kombinaci s aktivitou 

Doprovody na kroužky a zájmové aktivity



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

A.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské 
skupiny a/nebo příměstského tábora
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➢ pro předškolní děti a 1.stupeň ZŠ

➢ neexistence vhodného spojení hromadnou dopravou

➢ pouze jako služba – není možné využití vlastního 

dopravního prostředku příjemce dotace nebo rodiče dítěte

➢ písemná smlouva s rodiči dětí o poskytování služby s 

aktualizací min. na každý školní rok (není součástí 

žádosti)

➢ denní evidence přítomných

➢ může být realizována jako samostatný projekt



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

B.1 a B.2 Dětské skupiny pro podniky i veřejnost
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➢ péče o děti od 1 roku věku do zahájení povinné škol. docházky

➢ zajištění potřeb dítěte, výchova, rozvoj schopností, kulturních 

a hygienických návyků dítěte

➢ min. kapacita 5 dětí, max. 24 dětí

➢ dětská skupina pro veřejnost – provozovatel nemusí být 

zaměstnavatelem rodiče nebo jiné pečující osoby

➢ podniková dětská skupina – provozovatel musí být 

zaměstnavatelem rodiče, nebo mít dohodu se 

zaměstnavatelem rodiče

➢ písemná smlouva s rodiči dětí o poskytování služby s 

aktualizací min. na každý školní rok (není součástí žádosti)

➢ denní evidence přítomných



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

C. Vzdělávání pečujících osob
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➢ profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na 

zlepšení jejich přístupu na trh práce

➢ musí odpovídat potřebám podporované cílové skupiny 

➢ musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní 

uplatnění

➢ uplatnění například v dětských skupinách, v dětských 

klubech, na příměstských táborech nebo jako OSVČ 



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

➢ 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, což 

by vedlo ke snížení podpory projektu ze zdrojů ŘO

➢ Výdaje, které nebudou součástí projektu (stravné dětí), 

ale jsou nezbytné pro realizaci projektu, je potřeba přesně 

definovat v projektové žádosti

19



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Indikátory se závazkem

➢ závazek, kterého se má dosáhnout realizací projektu

➢ cílovou hodnotu určí žadatel v žádosti o podporu včetně 

popisu způsobu stanovení této hodnoty

➢ do indikátoru 6 00 00 se započítává vždy pouze jeden z 

rodičů (resp. osob pečujících o dítě ve společné 

domácnosti)
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Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Typ 

indikátoru

6 00 00 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

5 00 01
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích zařízení Osoby Výstup



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Indikátory bez závazku

➢ hodnoty, které nepředstavují závazek žadatele, ale je nutné je 

sledovat

➢ žadatel má povinnost vyplnit cílovou hodnotu indikátorů

➢ pokud je daný indikátor nerelevantní, pak je cílová hodnota 0
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Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Typ 

indikátoru

5 01 10
Počet osob využívajících zařízení péče o děti 
předškolního věku Osoby Výsledek

5 01 20
Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve 
věku do 3 let Osoby Výsledek

8 05 00
Počet napsaných a zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. evaluačních) Dokumenty Výstup



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Indikátory bez závazku
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Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Typ 

indikátoru

6 25 00
Účastníci v procesu vzdělávání/odborné 
přípravy po ukončení své účasti Osoby Výsledek

6 26 00
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti Osoby Výsledek

628 00

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení 
své účasti hledají zaměstnání, jsou v 
procesu vzdělávání/odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, 
i OSVČ Osoby Výsledek



PRORODINNÁ OPATŘENÍ

➢ cílová skupina projektů jsou rodiče, nikoli děti

➢ do indikátorů se započítává jen jeden z rodičů

➢ více sourozenců v jednom zařízení nebo jedno dítě využívá 

více služeb – podpořenou osobou je vždy pouze jeden z rodičů 

➢ střídavá péče – podpořenou osobou je jedna osoba 

z každé domácnosti 

Indikátory
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
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Cílem výzvy je:
podporovat stávající sociální služby

podporovat nově vzniklé sociální služby

v regionu MAS Krkonoše

➢ podpora registrovaných soc. služeb i činností nad 

rámec základních činností sociálních služeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb.

➢ aktivity musí mít přímý dopad na cílové 

skupiny

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ



SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Finanční alokace výzvy:   6 936 000 Kč

 Min. výše celkových způsobilých výdajů jednoho 
projektu 400 000 Kč 

 Max. výše celkových způsobilých výdajů jednoho 
projektu 3 000 000 Kč 

Forma financování:

 Ex ante (zálohová)

 Ex post
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Oprávnění žadatelé:

 Obce, organizace zřizované obcemi

 DSO

 Organizace zřizované kraji

 Příspěvkové organizace

 NNO

 OSVČ

 Poradenské a vzdělávací instituce

 Poskytovatelé sociálních služeb

 Školy a školská zařízení

 Sociální partneři
27

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ



Partneři s finančním příspěvkem

nutná smlouva o partnerství

způsobilé výdaje v rozpočtu projektu

Partneři bez finančního příspěvku

právnická osoba se sídlem v EU

není mu poskytován finanční příspěvek za účast v projektu

pro projekty aktivit Sociální služby pouze partneři bez fin. 
příspěvku

Oprávnění partneři:
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ



Míra spolufinancování příjemce:

 Školy a školská zařízení, NNO – 0 %

 Obce, organizace zřizované obcemi a kraji, DSO 
– 5 %

 Obchodní korporace – 15 %

 OSVČ – 15 %
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ



Cílové skupiny:

 osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 

ohrožené 

 osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním 

onemocněním) 

 osoby s kombinovanými diagnózami 

 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

 bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém 

ubytování 

 oběti trestné činnosti 

 osoby pečující o jiné závislé osoby 

 osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

 osoby ohrožené předlužeností 
30

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ



Cílové skupiny:

 osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 

 osoby opouštějící institucionální zařízení 

 osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

 sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a 

případně další pracovníci v přímé práci s klienty pouze však 

ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na 

přímo podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených 

nebo sociální vyloučením ohrožených

 osoby žijící ve vyloučených lokalitách 

→ podpořené aktivity musí být zaměřeny na přímou práci 
s cílovými skupinami

31

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ



Podporované aktivity:

32

1. Sociální služby
➢ sociální služby registrované v souladu se zákonem

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

➢ a zároveň jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené 

ve střednědobém plánu rozvoje soc. služeb příslušného 

kraje (popř. obce)

2. Další programy a činnosti v oblasti sociálního 

začleňování
➢ programy a činnosti nad rámec základních činností 

sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
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1. Sociální služby

➢ se zaměřením na návrat klientů zpět do společnosti 

a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na 

umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh 

práce

➢ nebudou podporovány sociální služby určené osobám 

se sníženou soběstačností z důvodu věku, tj. zejména 

sociální služby pro seniory 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
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1. Sociální služby
➢ způsobilé aktivity jsou takové, které jsou zaměřené na 

podporu a financování běžných výdajů souvisejících s 

poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, 

a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi dle 

zákona č. 108/2006 Sb. 

→ financovány formou vyrovnávací platby  

➢ fakultativní činnosti (činnost navazující na poskytování 

základních činností sociální služby) nehospodářské

povahy lze do projektu zahrnout, avšak je třeba je 

jednoznačně odlišit od základních činností sociální služby

→ financovány mimo režim veřejné podpory 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
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1. Sociální služby
➢ terénní a ambulantní forma

➢ pobytové - jen odlehčovací služby a krizová pomoc 

➢ součástí nákladů mohou být i náklady na celoživotní 

vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby

➢ vzdělávání přímo souvisí s poskytováním základních 

činností sociální služby 

➢ současně je oblast vzdělávání pracovníků upravena 

v rámci vydaného Pověření 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ



Podporované druhy sociálních služeb:
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a) odborné sociální poradenství - § 37 
➢ občanské poradny

➢manželské a rodinné poradny

➢ poradny pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti 

trestných činů a domácího násilí

➢ poradenství ve speciálních lůžkových zdravotnických 

zařízeních hospicového typu

➢ poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke 

konfliktu se společností atd.

➢ v rámci odborného sociálního poradenství budou podporovány 

i mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální poradenství 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ



Podporované druhy sociálních služeb:
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b) terénní programy - § 69 
➢ poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy

➢ služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele 

návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby 

bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a 

jiné sociálně ohrožené skupiny

➢ cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika 

jejich způsobu života 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ



Podporované druhy sociálních služeb:
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c) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65 
➢ poskytované rodinám s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj dítěte v 

důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou 

rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují 

další rizika ohrožení vývoje dítěte 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ



Podporované druhy sociálních služeb:
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d) raná péče - § 54 
➢ poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je 

zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 

nepříznivého zdravotního stavu

➢ služba je zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte 

s ohledem na jeho specifické potřeby)

➢ služby poskytované rodinám s dítětem se specifickými 

potřebami umožňují rodičům a pečujícím osobám sociální 

začlenění a působí preventivně proti jejich sociálnímu vyloučení 

(rodiče a pečující osoby se mohou díky podpoře služeb rané 

péče snadněji zapojit do sociálního, pracovního a 

ekonomického života společnosti 
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Podporované druhy sociálních služeb:
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e) krizová pomoc - § 60 
➢ poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí 

v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou 

řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami

➢ krizová pomoc obvykle nespočívá pouze v jednorázové pomoci 

člověku v akutní krizi, ale zahrnuje několik intervencí s osobou 

v krizi, včetně jejího předání do následné péče, pokud to její 

stav vyžaduje

➢ u této služby sociální prevence bude podporována i pobytová 

forma jejího poskytování 
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Podporované druhy sociálních služeb:
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f) kontaktní centra - § 59 
➢ nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené závislostí na 

návykových látkách

➢ cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik 

spojených se zneužíváním návykových látek
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Podporované druhy sociálních služeb:
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g) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62 
➢ cílová skupina osob ve věku od 15 do 26 let ohrožených 

společensky nežádoucími jevy s důrazem na podporu jejich 

sociálního začleňování a zvyšování kompetencí k uplatnění se 

na trhu práce

➢ cílem služby je zlepšit kvalitu života těchto osob předcházením 

nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se 

způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 

sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace
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Podporované druhy sociálních služeb:
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h) sociální rehabilitace - § 70 
➢ soubor specifických činností směřujících k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem 

jejich specifických schopností a dovedností, posilováním 

návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 

nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím 

zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí

➢ u této služby sociální prevence bude podporována pouze 

terénní a ambulantní forma jejího poskytování 
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Podporované druhy sociálních služeb:
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i) sociálně terapeutické dílny - § 67 
➢ pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 

postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 

otevřeném ani chráněném trhu práce

➢ cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 

pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně 

pracovní terapie 
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Podporované druhy sociálních služeb:
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j) služby následné péče - § 64 
➢ poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a 

osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly 

lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly 

ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které 

abstinují

➢ u této služby sociální prevence bude podporována pouze 

ambulantní forma jejího poskytování 
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Podporované druhy sociálních služeb:
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k) podpora samostatného bydlení - § 43 

➢poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu zdravotního postižení nebo chronického 

onemocnění, včetně duševního onemocnění 
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Podporované druhy sociálních služeb:
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l) osobní asistence - § 39 

➢pro účely této výzvy poskytovaná pouze osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení 
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Podporované druhy sociálních služeb:
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m) odlehčovací služby - § 44 
➢ poskytované osobám pečujícím v jejich přirozeném sociálním 

prostředí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

➢ u této služby sociální péče bude podporována i pobytová forma 

jejího poskytování 
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2. Další programy a činnosti v oblasti sociálního 

začleňování
➢ 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
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Podporované programy a činnosti:
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a) programy prevence a řešení problémů především v 

sociálně vyloučených lokalitách
➢ 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

➢ např. zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, 

tvorba obecních plánů prevence kriminality se zapojením 

komunity, asistenti prevence kriminality, asistence obětem 

trestných činů při jednání s policií, soudy a dalšími úřady, 

mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ a rodiny 

s dětmi
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Podporované programy a činnosti:
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b) aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze 

sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do 

samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich 

vzdělávání 

➢ např. realizace 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, 

doprovázení a asistence při přechodu do samostatného života
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Podporované programy a činnosti:
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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.
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Podporované programy a činnosti:
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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 opouštějí terapeutickou komunitu, 

aktivity zaměřené na integraci do pracovního života atd.
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Podporované programy a činnosti:
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e) programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon 

trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a 

pro osoby s alternativními tresty 
➢ probační a resocializační programy 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. 
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Podporované programy a činnosti:
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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 práce, 

společenské začlenění osob vystavených 

institucionalizaci, obnovení, upevnění či zprostředkování 

kontaktu s přirozeným sociálním prostředím atd.
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Podporované programy a činnosti:
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g) programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí 

➢ 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. 
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Podporované programy a činnosti:
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h) aktivity zaměřené na podporu pečujících osob 

a neformální péče a sdílené péče vč. rozvoje domácí 

paliativní péče

➢ např. 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 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 
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Podporované programy a činnosti:
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i) aktivity zaměřené na předcházení ekonomické 

nestability osob z cílových skupin 

➢ např. posilování finanční gramotnosti osob ohrožených 

předlužeností, finanční plánování a řešení zadluženosti, 

zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové 

poradenství včetně zpracování insolvenčních návrhů, 

zvyšování kompetencí 

v oblasti hospodaření domácnosti včetně finančního plánování 

a praktických nácviků atd.
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Podporované programy a činnosti:
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j) aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/ 

podporovaného/prostupného bydlení jako prevence 

prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených 

lokalit a bezdomovectví 

➢ řešení problematiky bydlení prostřednictvím podpory sociální 

práce s klienty 

➢ aktivity musí být vždy zaměřeny na přímou podporu cílové 

skupiny osob

➢podpora není určena na investice do sociálního bydlení, 

na vybavení bytů, na opravy a údržbu, na nájemné a kauce atd. 
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Podporované programy a činnosti:
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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. 
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Podporované programy a činnosti:
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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. 
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Podporované programy a činnosti:
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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  
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doplňkově k výše uvedeným programům a činnostem:

➢ 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

➢aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří 

vykonávají přímou práci s klienty 
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Indikátory se závazkem

➢ závazek, kterého se má dosáhnout realizací projektu

➢ cílovou hodnotu určí žadatel v žádosti o podporu včetně 

popisu způsobu stanovení této hodnoty
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Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Typ 

indikátoru
6 00 00 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 

6 70 01 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup 

6 70 10 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek
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Indikátory bez závazku

➢ hodnoty, které nepředstavují závazek žadatele, ale je nutné je 

sledovat

➢ žadatel má povinnost vyplnit cílovou hodnotu indikátorů

➢ pokud je daný indikátor nerelevantní, pak je cílová hodnota 0
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Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Typ 

indikátoru

8 05 00
Počet napsaných a zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. evaluačních) Dokumenty Výstup

6 74 01
Nové nebo inovované sociální služby týkající se 
bydlení Osoby Výsledek
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Povinné přílohy žádosti o podporu:

66

Údaje o sociální službě

➢ přílohou výzvy je vzor (xls tabulka 6a)

Pověření k poskytování sociální služby

➢ není povinnou přílohou žádosti o podporu

➢ bude povinně dokládáno před vydáním právního aktu 

o poskytnutí podpory

➢ v případě, že žadatel toto pověření již vydáno má, 

doporučuje se jej předložit k žádosti o podporu
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ZAMĚSTNANOST
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Cílem výzvy je:
zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 

problémů nezaměstnanosti a sociálního 

začleňování

v regionu MAS Krkonoše

Aktivity realizované v projektech nemají nahrazovat 

činnosti ÚP, ale mají je doplňovat a rozšiřovat s ohledem 

na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce

ZAMĚSTNANOST



Finanční alokace výzvy:   2 000 000 Kč

 Min. výše celkových způsobilých výdajů jednoho 
projektu 400 000 Kč 

 Max. výše celkových způsobilých výdajů jednoho 
projektu 2 000 000 Kč 

Forma financování:

 Ex ante (zálohová)

 Ex post
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Oprávnění žadatelé:

 MAS

 Obce, organizace zřizované obcemi

 DSO

 NNO

 Obchodní korporace

 OSVČ

 Poradenské a vzdělávací instituce

 Poskytovatelé sociálních služeb

 Školy a školská zařízení
70
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Partneři s finančním příspěvkem

nutná smlouva o partnerství

způsobilé výdaje v rozpočtu projektu

 Partneři bez finančního příspěvku

právnická osoba se sídlem v EU

není mu poskytován finanční příspěvek za účast v projektu

Oprávnění partneři:
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Míra spolufinancování příjemce:

 Školy a školská zařízení, NNO, MAS – 0 %

 Obce, organizace zřizované obcemi, DSO – 5 %

 Obchodní korporace – 15 %

 OSVČ – 15 %
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Cílové skupiny

 osoby se zdravotním postižením 

s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo 
kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou 
činit osobu závislou na pomoci jiné osoby

 osoby s nízkou úrovní kvalifikace

osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají 
ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání 
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Cílové skupiny

 osoby s kumulací hendikepů na trhu práce 
= splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: 

vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o 
zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců

mladší 25 let

ve věku 50 a více let

s nízkou úrovní kvalifikace

se zdravotním postižením. 

pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou

z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního
prostředí
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Cílové skupiny

 osoby pečující o jiné závislé osoby 

 osoby v nebo po výkonu trestu 

 osoby opouštějící institucionální zařízení 
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Podporované aktivity:

76

➢ v každém projektu by měla být aktivita spojená s:
➢ tvorbou nových udržitelných pracovních míst

➢ umístěním na volná pracovní místa

➢ zprostředkováním zaměstnání

→ zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny

➢ 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

ZAMĚSTNANOST
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➢ 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

➢ doporučujeme žadatelům konzultovat projektové záměry v 

oblasti zaměstnanosti s územně příslušným kontaktním 

pracovištěm ÚP ČR

ZAMĚSTNANOST



Podporované aktivity:

78

1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či 

návratu na trh práce

2.  Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

3.  Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu 

práce

4.  Podpora prostupného zaměstnávání

ZAMĚSTNANOST



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

79

➢ nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových 

skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení

➢ rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za 

účelem snazšího uplatnění na trhu práce

➢ 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
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1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či 
návratu na trh práce – příklady aktivit:

80

➢ řízené poradenství ke změně kvalifikace

➢ získání či obnova pracovních návyků

(např. prostřednictvím mentoringu)

➢ pracovní a kariérové poradenství 

➢ bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika

➢ rekvalifikace a další profesní vzdělávání
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2.  Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

81

➢ zprostředkování zaměstnání

příklady 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
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2.  Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

82

➢ podpora vytváření nových pracovních míst

příklady aktivit:

➢ tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin

➢ podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku 

na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům
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2.  Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

83

➢ podpora umístění na uvolněná pracovní místa

příklady 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
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2.  Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

84

➢ podpora zahájení podnikatelské činnosti

příklady aktivit:

➢ aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující 

aktivity po zahájení podnikání formou vzdělávání a 

poradenství

➢ podpora osob, které při zahájení projektu nebyly OSVČ, 

nevylučuje se ale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, 

které již bylo ukončeno, nebo přerušeno
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2.  Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

85

➢ podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce

příklady 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 úrovni

➢ monitoring lokálního trhu práce pro potřeby 

zprostředkování pracovních míst cílovým skupinám

➢ vytvoření a provoz lokální burzy práce nebo job centra
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3.  Podpora udržitelnosti cílových skupin 

na trhu práce

86

➢ podpora flexibilních forem zaměstnání

příklady aktivit:

➢ vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin 

na trhu práce prostřednictvím flexibilních forem 

zaměstnávání 

➢ patří například zkrácený úvazek, rotace na pracovním 

místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku
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3.  Podpora udržitelnosti cílových skupin 

na trhu práce

87

➢ podpora zaměstnanců

příklad aktivity:

➢ vzdělávání nových zaměstnanců, kteří byli v projektech 

přijati na nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa
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4.  Podpora prostupného zaměstnávání

88

➢ prostupné zaměstnávání

příklad aktivity:

➢ aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatření 

podle individuálních potřeb 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
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Indikátory se závazkem

➢ závazek, kterého se má dosáhnout realizací projektu

➢ cílovou hodnotu určí žadatel v žádosti o podporu včetně 

popisu způsobu stanovení této hodnoty

89

Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Typ 

indikátoru

6 00 00 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

5 01 05
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní 
formy práce Podniky Výstup

5 01 30
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem 
práce Osoby Výsledek
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Indikátory bez závazku

➢ hodnoty, které nepředstavují závazek žadatele, ale je nutné 

je sledovat

➢ žadatel má povinnost vyplnit cílovou hodnotu indikátorů

➢ pokud je daný indikátor nerelevantní, pak je cílová hodnota 0

90

Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Typ 

indikátoru
8 05 00 Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních) Dokumenty Výstup
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Indikátory bez závazku
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Kód Název indikátoru
Měrná 

jednotka
Typ 

indikátoru

6 25 00
Účastníci v procesu vzdělávání/odborné 
přípravy po ukončení své účasti Osoby Výsledek

6 26 00
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti Osoby Výsledek

6 28 00

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení 
své účasti hledají zaměstnání, jsou v 
procesu vzdělávání/odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, 
i OSVČ Osoby Výsledek

ZAMĚSTNANOST
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Způsobilý výdaj 

➢ je v souladu s právními předpisy

➢ je v souladu s pravidly programu a s podmínkami 

poskytnutí podpory 

➢ je přiměřený (viz kapitola 6.1 Specifické části pravidel 

pro žadatele a příjemce)

➢ vznikl v době realizace projektu a byl uhrazen 

nejpozději do okamžiku ukončení administrace 

závěrečné zprávy o realizaci projektu

➢ váže se na aktivity projektu, které jsou územně 

způsobilé

➢ je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Celkové způsobilé výdaje

►Přímé náklady

➢Osobní náklady  

➢Cestovné

➢Nákup zařízení, vybavení a spotřebního materiálu

➢Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov

➢Drobné stavební úpravy

➢Nákup služeb 

➢Přímá podpora cílové skupiny 

➢DPH

►Nepřímé náklady 

➢ 25% celkových přímých způsobilých nákladů

Celkové nezpůsobilé výdaje = 0
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Osobní náklady – způsobilé:

➢ mzdy a platy pracovníků projektu

➢ osobní náklady na zaměstnance na DPČ a DPP

➢ nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, 

čase a oboru (obvyklá výše mezd a platů pro 

nejčastější pozice v rámci projektů podpořených z 

OPZ na www.esfcr.cz)

95

http://www.esfcr.cz/


VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Osobní náklady – způsobilé:

➢ hrubá mzda + odvody zaměstnavatele na SP a ZP

a další poplatky spojené se zaměstnancem na 

základě právních předpisů)

➢ náhrady za dovolenou

➢ náhrady v případě překážek v práci

➢ náhrady za dny dočasné pracovní neschopnosti 

nebo karantény
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Osobní náklady

➢ výše úvazku = maximálně 1,0 (součet veškerých 

úvazků zaměstnance u všech subjektů zapojených 

do projektu), a to po celou dobu realizace projektu

➢ PŘÍMÉ NÁKLADY – členové realizačního týmu 

v přímé práci s cílovou skupinou nebo zajišťující 

výstup, který je určen k přímému využití cílovou 

skupinou

➢ NEPŘÍMÉ NÁKLADY – administrativní pozice 

nepracující přímo s cílovou skupinou (projektový 

manažer, finanční manažer, manažer veřejných 

zakázek, administrátor projektu,…)
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Cestovné

➢ cestovní náhrady = náhrady za jízdní výdaje, výdaje

za ubytování, za stravné a za nutné vedlejší výdaje

➢ NEPŘÍMÉ NÁKLADY – cestovní náhrady realizačního 

týmu
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Nákup spotřebního materiálu

➢ PŘÍMÉ NÁKLADY – spotřební materiál pro cílovou 

skupinu – např. výtvarné potřeby

➢ NEPŘÍMÉ NÁKLADY – spotřební materiál pro 

administrativní tým – např. kancelářský papír
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Nákup služeb

➢ dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a 

musí vytvářet novou hodnotu, např.:

➢ lektorské služby

➢ školení a kurzy, příp. mentoring

➢ PŘÍMÉ NÁKLADY - pronájem prostor pro práci 

s cílovou skupinou (např. pronájem učebny)

➢ NEPŘÍMÉ NÁKLADY - pronájem kanceláře pro 

administrativní týmu
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Přímá podpora cílové skupiny

➢ mzdy zaměstnanců z cílové skupiny – max. limit je 

3násobek minimální mzdy za měsíc při 40hodinové 

pracovní době

➢ cestovné, ubytování a stravné při služebních cestách 

pro cílovou skupinu

➢ příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby

➢ příspěvek na zapracování
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Nepřímé náklady
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Nepřímé náklady

➢ administrativa, řízení projektu (včetně finančního), 

účetnictví, personalistika, komunikační a informační 

opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy 

pro provoz projektu

➢ cestovní náhrady spojené s pracovními cestami 

realizačního týmu

➢ spotřební materiál, zařízení a vybavení (kancelářské 

potřeby, PC, tiskárna pro administrativní tým,…)

➢ prostory pro realizaci projektu (vodné, stočné, energie)

➢ ostatní provozní výdaje (internet, poštovné, telefon)
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PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT? 

2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT? 

3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ? 
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PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU

1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT? 

➢ definování konkrétních problémů, které chceme a jsme 

schopni projektem změnit

➢ jedna z nejdůležitějších částí žádosti, neodbývejte ji

➢ buďte konkrétní a exaktní: čísla, data

➢ soustřeďte se na ty potřeby, které korespondují s cíli a 

aktivitami projektu, a tuto vazbu prokažte, 

➢ držte se cílové skupiny/cílových skupin, 

➢ odvolejte se na analytické/strategické 

materiály/dokumenty a dejte je do přílohy
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PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU

➢ součástí definice problému je vždy také specifikace cílové 

skupiny projektu, tj. osob, kterých se problém týká 

➢ vymezení a charakteristika CS: vymezená věkem, 

pohlavím, etnicitou, územím, kulturou, socioekonomickým 

postavením, jinak definovanou skupinovou příslušností, 

jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, 

➢ čím ostřeji vymezená, tím lépe (bezbřehost napovídá, že 

nevíte pořádně, co chcete, a tak chcete dělat všechno pro 

všechny)
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PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU

➢ projekt může mít více CS, pak ale u každé je třeba zvlášť 

popsat potřeby

➢ charakteristika selektivní: znaky, trendy, problémy, jež 

chcete řešit v projektu vazba na potřeby CS

➢ projekt musí prokazatelně korespondovat s potřebami CS, 

na kterou je zaměřen = ideálně vyjmenujte potřeby CS 

a ke každé přiřaďte aktivitu projektu, kterou chcete danou 

potřebu naplnit
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PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU

➢ projekt může mít více CS, pak ale u každé je třeba zvlášť 

popsat potřeby

➢ charakteristika selektivní: znaky, trendy, problémy, jež 

chcete řešit v projektu vazba na potřeby CS

➢ projekt musí prokazatelně korespondovat s potřebami CS, 

na kterou je zaměřen = ideálně vyjmenujte potřeby CS 

a ke každé přiřaďte aktivitu projektu, kterou chcete danou 

potřebu naplnit
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PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU

➢ jmenujte jen ty potřeby CS, které projektem hodláte 

naplňovat (ostatní potřeby můžete také zmínit, ale s 

vysvětlením, proč je projekt neřeší, případně že je řešíte 

v projektu jiném)

➢ při vytyčování cílů vycházejte z potřeb (inverzně: 

problémů), které jste si předem definovali: splnění 

vytyčeného cíle = naplnění definované potřeby 

(= odstranění popsaného problému)

➢ dbejte na dosažitelnost cílů (již při vytyčování cílů musíte 

mít představu o aktivitách), 

➢ dbejte na měřitelnost cílů (při formulaci cílů se ptejte, zda 

splnění takto formulovaného cíle lze nějak 

prokázat/změřit)
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PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU

2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT? 

➢ v rámci přípravy projektu je nutné definovat aktivity 

(strategii), kterými bude projekt realizován

➢ aktivity mají být prostředkem k dosažení cíle projektu, 

mezi cíli a klíčovými aktivitami musí být propojení

➢ vedou k plnění cílů, jsou prostředkem, nástrojem, 

ne cílem samotným

➢ udržujte vazbu potřeby – cíle – aktivity

➢ v projektu nemají co dělat aktivity, u kterých 

neprokážete, že slouží k naplnění cílů, ať už přímo nebo 

podpůrně, 111



PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU

2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT? 

➢ aktivity

➢ tvoří tělo projektu, 

➢ to, co se bude vlastně s cílovou skupinou a pro cílovou 

skupinu dělat

➢ konkrétní rozpis prací: kdo, kdy, co, jak, s kým, kde, jak 

často bude dělat

➢ shluky podobných dílčích aktivit = klíčové aktivity 

(seřaďte v žádosti chronologicky nebo v nějaké jasné 

logice)

➢ např. pořádání příměstských táborů pro děti pracujících 

rodičů 112



PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU

3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ? 

➢ základním nástrojem jsou indikátory OPZ

➢ u indikátorů se setkáváme s dělením na: 

1) výstupy = indikátory se závazkem, 

2) výsledky = indikátory bez závazku, ale je nutné je 

sledovat

➢ každá aktivita musí mít nějaký konkrétní, měřitelný 

a dokladovatelný výstup

➢ indikátory jsou ukazatele úspěchu, naplnění cíle, 

a to v předem stanovené míře
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PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU

3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ? 

➢ v rámci přípravy projektu je dále nutné promýšlet 

veškerá možná rizika

➢ pojmenujte rizika úspěšné realizace projektu a popište 

způsoby eliminace těchto rizik 

➢ rozlište: rizika na straně cílové skupiny 

(např. demotivace, fluktuace, nepřipravenost)

➢ rizika na straně realizátora (např. málo kreativní tým, 

nízká kvalifikace, neznalost terénu, fluktuace)

➢ vnější rizika (např. komunální volby, ekonomická krize)
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POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

O DOTACI 



PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Náležitosti podání žádosti žádosti

➢ výzvy jsou zveřejněny na www.maskrkonose.cz

➢ žadatel musí mít aktivní datovou schránku

➢ žadatel musí mít zřízen elektronický podpis

➢ podání elektronické žádosti o dotaci přes 

mseu.mssf.cz (MS 2014+) – po registraci do systému
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
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➢ https://mseu.mssf.cz otevírat přes prohlížeč Internet 

Explorer

➢ vyplnění žádosti o podporu

viz PŘÍRUČKA OPZ „Pokyny k vyplnění žádosti o 

podporu v IS KP14+ na www.esfcr.cz/dokumenty-opz

➢ finalizace žádosti o podporu

➢ podepsání a odeslání žádosti o podporu
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HODNOCENÍ A VÝBĚR 

PROJEKTŮ



HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

➢ viz Příloha č. 1 výzvy

➢ kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 

- hodnotí pracovníci MAS

- do 30 PD

➢ věcné hodnocení 

- výběrová komise MAS dle kritérií v příloze č. 1 výzev

- do 50 PD

➢ výběr projektů

- Rada MAS

- do 15 PD

➢ závěrečné ověření způsobilosti

➢ příprava právního aktu
120



121

PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY



UŽITEČNÉ ODKAZY

➢ Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce: 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-

opz/-/dokument/797767

➢ Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce se 

skutečně vzniklými výdaji a případně také s 

nepřímými náklady:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-

opz/-/dokument/797817

➢ Pokyny k vyplnění žádosti o podporu OPZ 

https://www.esfcr.cz/file/9143
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DĚKUJEME ZA POZORNOST



KONZULTACE

Mgr. Kateřina Fejglová

tel.: 608 026 115

e-mail: fejglova@maskrkonose.cz
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