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Informace o výzvě - uzavřená, průběžná, jednokolové hodnocení 

 

Předpokládaný harmonogram  
Datum vyhlášení výzvy - polovina června 2022 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2021+ - polovina června 

2022 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - polovina června 2022 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 24. října 2026 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu - 30. června 2028 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 48 měsíců 

 

Alokace  

Žadatel Dílčí alokace celkem v Kč 

Hlavní město Praha 547 777 000 

Jihočeský kraj 422 426 000 

Jihomoravský kraj 554 758 000 

Královéhradecký kraj 337 644 000 

Karlovarský kraj 204 371 000 

Liberecký kraj 256 594 000 

Moravskoslezský kraj 760 253 000 

Olomoucký kraj 549 234 000 

Plzeňský kraj 295 258 000 

Pardubický kraj 351 904 000 

Středočeský kraj 754 404 000 

Ústecký kraj 582 600 000 

Kraj Vysočina 536 146 000 

Zlínský kraj 446 631 000 

Celkový součet 6 600 000 000 

V případě, že dílčí alokace nebude moci být plně využita do 31. 12. 2025 (např. z důvodu 
malého zájmu žadatelů či nedostatečné kvality žádostí o podporu), bude nevyužitá dílčí 
alokace rozdělena mezi ostatní žadatele.  
 

Žadatelé 
Kraje dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních 
celků, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Partnerství 
není v této výzvě umožněno  
 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

 EU – 76,735 % 

 SR pro kraje mimo hlavní město Praha – 13,265 % 

 žadatel - kraje mimo hlavní město Praha – 10 %, hlavní město Praha – 23,265% 
 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 001 CZK 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: do výše přidělené dílčí alokace  
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Věcné zaměření 
 

Popis podporovaných aktivit 

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na zajištění dostupnosti níže 
vyjmenovaných druhů sociálních služeb a na rozvoj těchto vybraných sociálních služeb. Níže 
uvedené sociální služby musí být registrovány v souladu se zákonem o sociálních službách 
a zároveň musí být součástí sítě sociálních služeb ve střednědobém plánu rozvoje sociálních 
služeb příslušného kraje. 

Výzva umožňuje podporu a rozvoj těchto druhů a forem sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: 

1. azylové domy  

2. domy na půl cesty  

3. podpora samostatného bydlení 

4. sociálně terapeutické dílny  

5. sociální rehabilitace mimo pobytovou formu  

6. osobní asistence 

7. intervenční centra 

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost plus slouží k financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním vybraných druhů a forem sociálních služeb v rozsahu základních 
činností definovaných zákonem o sociálních službách. Podporované sociální služby jsou 
financovány formou vyrovnávací platby, upravené Rozhodnutím č. 2012/21/EU. Pravidla pro 
stanovení vyrovnávací platby jsou v kompetenci příjemce. 

Indikátory 
V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek 
žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu) 
k následujícím indikátorům: 
 

600 000 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 

670 021 Kapacita podpořených služeb - místa Místa Výstup 

670 031 Kapacita podpořených služeb – úvazky pracovníků Úvazky Výstup 

670 102 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek 

679 001 Počet podpořených Romů Osoby  Výstup 

 

Cílové skupiny 
Jedná se zejména o osoby:  

 sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené  

 se zdravotním postižením  

 s duševním onemocněním  

 s poruchami autistického spektra  

 žijící v sociálně vyloučených lokalitách  

 pečující o malé děti 

 rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci  

 do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami  

 ohrožené umístěním nebo umístěné v institucionálních zařízeních  
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 vyrůstající v náhradní rodinné péči 

 dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  

 ohrožené předlužeností  

 ohrožené závislostmi  

 ve nebo po výkonu trestu  

 žijící v oblastech se ztíženým přístupem ke zdravotní péči  

 ohrožené se ztíženým přístupem ke zdravotní péči z důvodu sociálního 
vyloučení  

 bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení 

 senioři  

 národnostní menšiny  

 cizinci 

 migranti a azylanti 

 oběti trestné činnosti  

 osoby ohrožené násilím 

 neformální pečující  

Místo realizace - Česká republika 

 

Informace o způsobilosti výdajů 
 

Věcná způsobilost 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro projekty 
s jednotkovými náklady zaměřené na podporu sociálních služeb. 
 

Časová způsobilost 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Výzva umožňuje financování 
sociálních služeb od 1. ledna 2022 nebo nesmí o více než 1 rok předcházet předložení žádosti 
o podporu (podle toho, který z okamžiků je z hlediska časové osy pozdější). 
 

Informace o křížovém financování 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno. 

Informace o využití paušálních sazeb  

U této výzvy dochází k zjednodušení v transferu finančních prostředků mezi Řídicím orgánem 

OPZ+ a krajem. Výzva se orientuje na financování výstupů ve formě zajištěných kapacit 

služeb. Kapacity podpořených sociálních služeb jsou financované na základě standardní 

stupnice jednotkových nákladů tzv. jednotek. 

Pro každý druh podporované sociální služby je stanovena hodnota jednotkového nákladu, 

u pobytových sociálních služeb – lůžko/měsíc, u ambulantních a terénních sociálních služeb 

– úvazek/měsíc. Součástí jednotky je rovněž 7 % režijní paušál pro příjemce. 

Výchozí hodnota jednotkového nákladu pro jednotlivé druhy služeb pro celou ČR na rok 2022 
je stanovena takto: 
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Druh sociální služby  Jednotka Jednotkový náklad pro rok 2022 
včetně 7 % režijního paušálu  

Azylové domy lůžko/měsíc 10 401 

Domy na půl cesty lůžko/měsíc 19 372 

Sociální rehabilitace úvazek/měsíc 63 205 

Intervenční centrum úvazek/měsíc 71 570 

Osobní asistence úvazek/měsíc 36 039 

Podpora samostatného bydlení úvazek/měsíc 47 225 

Sociálně terapeutické dílny úvazek/měsíc 61 318 

 

Tento jednotkový náklad bude meziročně navýšen vždy o 2 % viz tabulka níže . 

Druh sociální služby  Jednotkový 
náklad 2023 

celkem 

Jednotkový 
náklad 2024 

celkem 

Jednotkový 
náklad 2025 

celkem 

Jednotkový 
náklad 2026 

celkem 

Jednotkový 
náklad 2027 

celkem 

Jednotkový 
náklad 2028 

celkem 

Azylové domy 10 609 10 821 11 037 11 257 11 482 11 711 

Domy na půl cesty 19 759 20 154 20 557 20 968 21 387 21 814 

Sociální rehabilitace 64 469 65 758  67 073 68 414 69 782 71 177 

Intervenční centrum 73 001 74 461 75 950 77 469 79 018 80 598 

Osobní asistence 36 759 37 494 38 243 39 007 39 787 40 582 

Podpora samostatného 
bydlení 48 169 49 132 50 114 51 116 

 
52 138 

 
53 180 

Sociálně terapeutické 
dílny 62 544 63 794 65 069 66 370 

 
67 697 

 
69 050 

 

 
Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací 
Povinné přílohy žádosti o podporu 

Povinné přílohy k žádosti o podporu nejsou požadovány. 
 

Informace o způsobu podání žádosti o podporu 

Žádost o podporu z Operačního programu Zaměstnanost plus se zpracovává v elektronickém 
formuláři v IS KP21+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete 
na adrese https://mseu.mssf.cz .Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.  
 
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně 
odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě 
je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná v IS KP21+ nebo jiný dokument 
dokládající toto zmocnění. Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP21+, proto musí 
být statutární zástupce / osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této 
aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
V IS KP21+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje.  
 
Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP21+. Nezasílejte 
žádost v listinné podobě ani prostřednictvím jiné formy doručování. 

 
 

https://mseu.mssf.cz/
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Kontakt na vyhlašovatele výzvy: 
Adresa vyhlašovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
                                    odbor realizace programů ESF – sociální začleňování 
Kontaktní místo: Na Poříčním právu 1, 120 01 Praha 2 
Pracoviště:                 Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 
 
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): 
Ing. Miroslav Vrábel: miroslav.vrabel@mpsv.cz, 221 922 872 
Ing. Marcela Mertelíková: marcela.mertelikova@mpsv.cz, 221 922 633 
 

 
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
 

Popis hodnocení a výběru projektů 

Fáze procesu hodnocení a výběru projektů, které budou při výběru žádostí předložených 
v rámci této výzvy zapojeny: 
 

1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 
Pravidla pro tuto fázi hodnocení jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 
a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus pro projekty s jednotkovými 
náklady zaměřené na podporu sociálních služeb. 
Žadatelé budou vyzýváni k odstranění vad své žádosti o podporu, které budou identifikovány 
v rámci hodnocení formálních náležitostí na základě ustanovení § 14k odst. 1 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla). 
K pravidlům pro tuto fázi hodnocení vyhlašovatel výzvy upřesňuje, že náprava formálních 
nedostatků žádosti probíhá opakovaně, počet kol náprav není stanoven. 
 
 

2. Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory 
Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory, pravidla pro tuto 
fázi výběru jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost plus. 
 
Žadatelé, jejichž žádost o podporu v předchozích krocích vyhověla, budou vyzváni k doložení 
dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory 
(tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)). Doklady budou 
vyžádány v závislosti na konkrétním projektu, vždy budou vyžádány informace potřebné 
pro bankovní převod prostředků a u projektů zakládajících veřejnou podporu nebo podporu 
de minimis budou vždy vyžádány doklady nutné pro poskytnutí veřejné podpory, resp. podpory 
de minimis v souladu s platnými právními předpisy. 
 
Pokud byly v předchozích fázích hodnocení a výběru projektů stanoveny nějaké podmínky 
poskytnutí podpory, bude žadatelům také doporučena úprava žádosti tak, aby jí mohlo být 
v řízení o poskytnutí podpory zcela vyhověno (tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 4 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla)). 
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Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla 
obsažená v: 

 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost plus (odkaz na elektronickou verzi: Pravidla pro žadatele a příjemce - 
www.esfcr.cz) 

 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost plus pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu 
sociálních služeb (odkaz na elektronickou verzi: Pravidla pro žadatele a příjemce - 
www.esfcr.cz ) 

 

Přílohy výzvy k předkládání žádostí o podporu - nejsou požadovány. 
 
 
 
 

 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068434
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068434
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068530
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068530

