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Výzva k předkládání žádostí o podporu 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - sociální začleňování 
vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu  
v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
 
 

1 Identifikace výzvy – změna č. 3 platná od data schválení 
změny1 

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s 
ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní 
účast a zlepšení zaměstnatelnosti 

Specifický cíl Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 
společnosti a na trhu práce 

Číslo výzvy 03_15_005  

Název výzvy Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných 
sociálních služeb v návaznosti na krajské 
střednědobé plány rozvoje sociálních služeb 

Druh výzvy Průběžná 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty Uzavřená 

Určení, zda se jedná o synergickou nebo 
komplementární výzvu 

Není relevantní 

Model hodnocení Jednokolový 

 
 

2 Časové nastavení 

Datum vyhlášení výzvy 26.6.2015 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v 
monitorovacím systému MS2014+ 

20.7.2015 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 20.7.2015 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 13.12.2019 

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat 

48 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31.12.2022 

 
 

                                                
1
 Schválení změny výzvy je v kompetenci ředitele odboru v rámci ŘO. Schválení výzvy včetně data ředitel 

vyznačuje (podpisem) do Kontrolního listu změny výzvy, v němž je potvrzeno ověření metodické správnosti 
výzvy. 

příloha č. 1
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3 Informace o formě podpory 

3.1 Alokace výzvy 

 

 Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 6 588 920 000 
CZK.  

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

 

 Finanční alokace výzvy (podpora): 6 259 474 000 CZK  
Upřesnění zdrojů alokace výzvy označené jako podpora:  
Jedná se pouze o indikativní údaj, tj. odhad toho, jaká část prostředků bude 
poskytnuta za příspěvek Unie, státní rozpočet ČR, příp. rozpočet státních fondů.  

 
 

Dílčí alokace: 
Dílčí alokace ve sloupci A) byla vypočtena na základě procentního podílu kraje dle přílohy 
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
Nově přidělená dílčí alokace ve sloupci B) byla vypočtena na základě jednotně navýšeného 
procentního podílu dle přílohy zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
 

Kraj Dílčí alokace v Kč - A Dílčí alokace v Kč - B Celkem 

Jihočeský 433 550 000,00 Kč ----------------------- 433 550 000,00 Kč 

Jihomoravský 598 650 000,00 Kč 91 000 000,00 Kč 689 650 000,00 Kč 

Karlovarský 221 000 000,00 Kč -------------------- 221 000 000,00 Kč 

Kraj Vysočina 344 500 000,00 Kč 40 000 000,00 Kč 384 500 000,00 Kč 

Královéhradecký 354 900 000,00 Kč 63 000 000,00 Kč 417 900 000,00 Kč 

Liberecký 269 100 000,00 Kč ------------------------ 269 100 000,00 Kč 

Moravskoslezský 779 350 000,00 Kč 110 000 000,00 Kč 889 350 000,00 Kč 

Olomoucký 579 650 000,00 Kč ----------------------- 579 650 000,00 Kč 

Pardubický 349 050 000,00 Kč 62 000 000,00 Kč 411 050 000,00 Kč 

Plzeňský 315 900 000,00 Kč ----------------------- 315 900 000,00 Kč 

Středočeský 710 450 000,00 Kč 104 000 000,00 Kč 814 450 000,00 Kč 

Ústecký 631 150 000,00 Kč 72 120 000,00 Kč 703 270 000,00 Kč 

Zlínský 459 550 000,00 Kč ----------------------- 459 550 000,00 Kč 

 

3.2 Typ podporovaných operací 

Individuální projekt  

3.3 Vymezení oprávněných žadatelů 

Obecně může dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost oprávněným žadatelem být 
pouze: 
 osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, 

která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);  
 osoba, která má aktivní datovou schránku2;  
 osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů 

insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce. 
 

                                                
2 

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
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Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit 
se výzvy nebo získat podporu, pokud: 
 jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení 

ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon); 

 mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení 
nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3; 

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

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

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů  
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body 
v předchozím odstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení  
v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery 
s finančním příspěvkem. 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: kraje  
 
Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: Kraje dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 
o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích – 
krajské zřízení. 
 

3.4 Vymezení oprávněných partnerů 

Definice jednotlivých oprávněných partnerů: bez partnerství (v rámci výzvy není 
umožněna žádná z forem partnerství, tj. partnerství bez finančního příspěvku a partnerství 
s finančním příspěvkem). 
 

3.5 Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

EU 85%, státní rozpočet 10%, žadatel 5% 

 

3.6 Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: do limitu uvedeného pro kraj 

v bodě 3.1 

3.7 Forma financování 

Ex ante  

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

3.8 Informace o podmínkách veřejné podpory 

Viz příloha č. 3. 
 
 

                                                
3
 Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně 

nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále 
ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. 



 

4 
 

4 Věcné zaměření 

4.1 Popis podporovaných aktivit 

 

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na zajištění dostupnosti 
poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb, které se budou cíleně zaměřovat 
na konkrétní účastníky, tj. uživatelé služeb, kteří budou vykazováni v indikátoru 6 00 00 dle 
pravidel OPZ, v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 
příslušného kraje.  

Způsobilé aktivity a s nimi spojené výdaje jsou pouze 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 u jednotlivých 
druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 
2 až 4 zákona o sociálních službách. 

Financování fakultativních činností sociálních služeb není přípustné.  

Bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány 
v souladu se zákonem o sociálních službách a které jsou zároveň součástí sítě sociálních 
služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje. 

Výzva je zaměřena na 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 pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi, 

2. azylové pro jednotlivce - osoby v nepříznivé sociální situaci, 

3. azylové domy kombinované (kombinace azylových domů pod bodem 1 a 2), 

4. domy na půl cesty,  

5. osobní asistence, 

6. podpora samostatného bydlení, 

7. sociálně terapeutické dílny, 

8. intervenční centra4  

9. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi5, 

10. sociální rehabilitace6– pouze ambulantní a terénní forma služby.  

 
 

Podpora bude zaměřena především na: 

 rozvoj metod a technik sociální práce s uživateli služby, 

 naplnění personálního standardu – počtu odborných pracovníků ve službě.  

Bude kladen důraz: 

 na mapování a vyhodnocování službou řešených potřeb uživatelů služeb,  

 zaměření se na získávání dovedností a znalostí potřebných pro návrat 
uživatelů a jejich setrvání na trhu práce a zvyšování zaměstnatelnosti,  

 naplnění povinnosti stanoveného minimálního počtu hodin celoživotního 
dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.  

Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady 
na celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, a to za podmínky, 
že toto vzdělávání přímo souvisí s poskytováním základních činností sociální služby 
a současně je oblast vzdělávání pracovníků poskytovatele služby upravena v rámci Pověření 
vydaného v souladu s Rozhodnutím č. 2012/21/EU. 

                                                
4
 Z projektu bude možná podpora uvedených druhů sociálních služeb pouze za předpokladu uzavření písemné 

smlouvy s klientem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
5
 Viz poznámka pod čárou č. 4  

6
 Viz poznámka pod čárou č. 4 
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Další vzdělávání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách lze v rámci výzvy 
podpořit pouze formou účasti v kurzech s akreditovaným programem (akreditace vydaná 
Ministerstvem práce a sociálních věcí) nebo formou odborné stáže podle §111 odst. 2 
písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro účely podpory sociálních služeb v rámci této výzvy se celoživotním vzděláváním 
pracovníků poskytovatele sociální služby rozumí: 

 vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s § 111 odst. 1 zákona o sociálních 
službách, a to maximálně v rozsahu 24 hodin, 

 vzdělávání pracovníků v sociálních službách v souladu s §116 odst. 9 zákona 
o sociálních službách, a to maximálně v rozsahu 24 hodin, 

 vzdělávání vedoucích pracovníků, a to maximálně v rozsahu 24 hodin. 

V rámci projektu lze hradit činnosti související se zajištěním, sledováním (monitoring) 
a kontrolou krajské sítě sociálních služeb (zejména prostřednictvím osob v rámci 
realizačního týmu projektu). 

Jedná se zejména o činnosti: 

 pověření poskytovatelů sociálních služeb podle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU, 

 kontrolu plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených 
Pověřením (kontrola podle článku 6 Rozhodnutí Komise 2012/21/EU – kontrola 
nadměrného vyrovnání), 

 metodickou podporu poskytovanou poskytovatelům sociálních služeb v souvislosti 
s plněním Pověření, včetně seminářů a workshopů pro poskytovatele sociálních 
služeb,  

 kontrola prováděná podle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU. 
 

Evaluace je povinnou činností u aktivit, kde se předpokládá dosažení změny u osob 
(jednotlivců), skupin a u systémových změn, které mají sekundární dopad na cílové skupiny. 
U činností, kde je cílem výstup v podobě analytického, či strategického dokumentu, tj. pouze 
indikátor 8 05 00, není evaluace povinnou činností. Každá sebeevaluace musí obsahovat 
minimálně vyhodnocení projektu dle kritérií 5U3 - účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, 
udržitelnost. Evaluace bude zahrnovat vyhodnocení procesu realizace a zhodnocení 
dosažených výsledků a bude prováděna dle Metodiky pro sebeevaluaci nesoutěžních 
projektů IP 2.1 a 2.2, viz odkaz: https://www.esfcr.cz/sebeevaluace-a-zaverecny-dotaznik-o-
vysledcich-opz/-/dokument/809638. 
 
 

4.2 Indikátory 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/sebeevaluace-a-zaverecny-dotaznik-o-vysledcich-opz/-/dokument/809638
https://www.esfcr.cz/sebeevaluace-a-zaverecny-dotaznik-o-vysledcich-opz/-/dokument/809638
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Povinné indikátory projektu: 

Kód
7
 Název indikátoru Měrná 

jednotka 
Typ indikátoru 

6 00 00 Celkový počet účastníků Účastníci Výstup 

6 70 01 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup 

6 74 01 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení Služby Výstup 

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

Dokumenty Výstup 

6 70 10 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek 

 
V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů 
se závazkem vykazovat dosažené hodnoty také pro:  

a) všechny indikátory výstupu, které se týkají účastníků (rozuměno ty indikátory, které 
navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na trhu práce, 
případné znevýhodnění, atd.);  

b) indikátory z následující tabulky:  
 

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

Účastníci Výsledek 

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

6 73 10 Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální 
práce naplnila svůj účel 

Účastníci Výsledek 

6 73 15 Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž 
služba naplnila svůj účel 

Účastníci 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, a to i OSVČ 

Účastníci Výsledek 

 

 

4.3 Cílové skupiny 

 Kategorizace CS   Definice 

Osoby se zdravotním 
postižením 

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

Osoby s kombinovanými 
diagnózami 

Osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým), 
jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Bezdomovci a osoby žijící 
v nevyhovujícím nebo 
nejistém ubytování 

Osoby přežívající venku, osoby v noclehárně, osoby v ubytovnách pro 
bezdomovce, osoby v pobytových zařízeních pro ženy, osoby v ubytovnách 
pro imigranty, osoby před opuštěním instituce, uživatelé dlouhodobější 
podpory, osoby žijící v nejistém bydlení, osoby ohrožené vystěhováním, 
osoby ohrožené domácím násilím, osoby žijící v provizorních a neobvyklých 
stavbách, osoby žijící v nevhodném bydlení, osoby žijící v přelidněném 
bytě. 

Oběti trestné činnosti Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem 
ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na 
jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. 

                                                
7
 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle 

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

Neformální pečovatelé Osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby 

Rodiče samoživitelé Svobodné, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo 
rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li 
s druhem/družkou nebo s partnerem/partnerkou kteří pečují o osobu mladší 
15 let 

Osoby dlouhodobě či 
opakovaně nezaměstnané 

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok uchazeči o 
zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech 
souhrnné délky 12 měsíců 

Osoby ohrožené 
předlužeností 

Osoby, které mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou schopny plnit své 
finanční závazky (např. nemají uhrazenu jednu splátku úvěru) 

Osoby ohrožené domácím 
násilím a závislostmi 

Osoby, které jsou ohroženy blízkými osobami žijícími ve společné 
domácnosti (psychické, fyzické či sexuální násilí a dále osoby, které jsou ve 
stavu závislosti, kdy se bez dané látky, aktivity nebo osoby nedokáží obejít 
(např. závislost na návykové látce, na hazardních hrách, na práci apod.) 

Osoby v nebo po výkonu 
trestu 

Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby opouštějící výkon trestu 
odnětí svobody 

Osoby opouštějící 
institucionální zařízení 

Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

Osoby ohrožené 
vícenásobnými riziky 

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené umístěním do 
institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách ohrožených chudobou nebo 
nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod. 

Sociální pracovníci Pracovníci, na které se vztahuje §109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách 

Pracovníci v sociálních 
službách 

Pracovníci, na které se vztahuje §116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

 
 

4.4 Informace o počátečních / navazujících synergických výzvách 

Není relevantní. 
 
 

5 Územní zaměření 

5.1 Programová oblast a území dopadu 

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy 
Definice programové oblasti a definice území dopadu jsou k dispozici v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní 
odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
 

5.2 Místo realizace 

Místo realizace: celá ČR a EU  
Definice místa realizace je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto 
dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
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6 Informace o způsobilosti výdajů 

6.1 Věcná způsobilost 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel 
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy).  

6.2 Časová způsobilost 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace 
nesmí předcházet 1. 1. 2015 nebo o více než 1 rok předcházet předložení žádosti o podporu 
(podle toho, který z okamžiků je z hlediska časové osy pozdější). 

6.3 Informace o křížovém financování 

 Maximální objem prostředků v Kč, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové 
financování: 0 CZK 

 Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových přímých způsobilých 
nákladech projektu: 0 %  

6.4 Informace o nepřímých nákladech 

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel 
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně 
také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 
10.2 této výzvy).  
 
Projekty podpořené v této výzvě aplikují nepřímé náklady, přičemž základní stanovené podíly 
nepřímých nákladů jsou stanoveny na: 

Objem přímých nákladů % nepřímých nákladů 

Do 10 mil. Kč včetně 25 % 

Nad 10 mil. Kč a do 40 mil. Kč včetně 20 % 

Nad 40 mil. Kč a do 100 mil. Kč včetně  15 % 

Nad 100 mil. Kč a do 500 mil. Kč včetně  10 % 

Pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích 
dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé náklady 
jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu služeb (vyrovnávací platby) v těchto intencích: 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu 

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedené tabulce 

Do 60 % včetně Platí základní podíly nepřímých nákladů  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu, tj. 15 %, 
resp. 12 %, resp. 9 %, resp. 6 %. 

90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %, 
resp. 4 %, resp. 3 %, resp. 2 %. 

 
Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. 
Žadatel není oprávněn stanovit si vlastní procentní sazbu. 
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7 Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost 
konzultací 

7.1 Povinné přílohy žádosti o podporu 

1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje, který zahrnuje uvedení krajské sítě 
sociálních služeb 

2. Tabulka – přehled sociálních služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb, na které 
bude vydáno Pověření a které budou zapojeny do projektu. Tabulka bude zpracována dle 
vzoru uvedeného v části 11.2.   

3. Vzor Pověření dle Rozhodnutí 2012/21/EU  
4. Dokument/dokumenty, který/které bude/budou obsahovat:  

a. popis způsobu (mechanismu) stanovení krajské sítě sociálních služeb a kritérií 
výběru poskytovatelů sociálních služeb v síti, včetně její aktualizace, 

b. popis výpočtu vyrovnávací platby na sociální službu (zejména s ohledem na druh, 
formu, cílovou skupinu služby) - parametrů pro výpočet vyrovnávací platby, 
nákladů a výnosů sociální služby, ev. přiměřeného zisku, 

c. popis mechanismu poskytnutí vyrovnávací platby poskytovateli sociální služby, 
včetně předpokládaného harmonogramu její výplaty poskytovatelům služeb, 

d. popis mechanismu pro kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby a opatření 
k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby. 

5. Tabulka – orientační výpočet vyrovnávací platby na jednotlivé sociální služby (ev. druhy 
služeb) zařazené v krajské síti sociálních služeb pro potřeby stanovení výše finanční 
podpory v rámci projektu.  
 

7.2 Informace o způsobu podání žádosti o podporu 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup 
do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, 
orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této 
výzvy. Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.  
 
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně 
odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě 
je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument 
dokládající toto zmocnění. Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí 
být statutární zástupce / osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této 
aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné 
ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání žádosti 
probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci 
parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele. 
 
K vyplňování žádosti o podporu přistupujte s vědomím, že v průběhu procesu hodnocení 
a výběru projektů se bude vycházet výhradně z informací, které žádost obsahuje. Všechny 
její části proto vyplňujte pečlivě, konkrétně a srozumitelně. Dbejte na to, aby všechny části 
žádosti, které může zpracovávat i několik členů vašeho projektového týmu, byly před 
podáním žádosti ve vzájemném souladu. 
 
Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+. Nezasílejte 
žádost listinné podobě ani prostřednictvím jiné formy doručování. 
 

https://mseu.mssf.cz/
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Další podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou 
verzi viz část 10.2 této výzvy). 

 

7.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti 
o podporu 

- Klub ESF fórum 
- Informační semináře k vyhlášeným výzvám 
- Individuální konzultace před podáním projektové žádosti (osobně nebo elektronicky) 
 
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 

 
 
Otázky a odpovědi k této výzvě: 
Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány hlavně prostřednictvím elektronického komunikačního 
nástroje „ESF Fórum“. K výzvě je v rámci ESF Fóra zřízen privátní diskusní klub. 
Dotazy lze pokládat poté, co se zaregistrujete (uživatelské jméno musí obsahovat alespoň 
příjmení) a následně požádáte o přístup do Klubu, registrace je dostupná na úvodní stránce 
ESF Fóra: https://forum.esfcr.cz/. 
Doporučejeme před položením dotazu vyhledáváním ověřit, zda už požadovaná odpověď 
není v diskusním klubu k dispozici, protože si ji vyžádal nějaký tazatel dříve.  
 
7.4 Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí 

podpory 
Vyhlašovatel výzvy si na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/20000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vyhrazuje, že 
může kdykoli v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších 
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. 
 
 

8 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

8.1 Popis hodnocení a výběru projektů 

Viz příloha č. 4 
 
 

9 Postup pro výzvy s dílčími alokacemi  

Finanční prostředky dle bodu 3.1 výzvy, budou poskytnuty na podporu sociálních služeb 
cíleně zaměřených na konkrétní účastníky, tj. uživatelé služeb, kteří budou vykazováni 
v indikátoru 6 00 00 dle pravidel OPZ.   
 
9.1  Částky dílčí alokace obsažené v bodě č. 3.1, sloupec B tabulky této výzvy jsou 
poskytovatelem podpory garantovány do 31.10.2017, za podmínky podání žádosti o podporu 
do 31.10.2017 a se zahájením realizace projektu nejpozději k datu 31.1.2018. 

mailto:miroslav.vrabel@mpsv.cz
mailto:marcela.mertelikova@mpsv.cz
https://forum.esfcr.cz/
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9.2  Dílčí alokace uvedené v bodě 3.1 lze za daný kraj kumulovat v rámci jedné žádosti 
o podporu za předpokladu, že realizace projektu bude zahájena nejpozději do 31.1.2018 

 
 
 
 

10 Přehled navazující dokumentace 
 

10.1 Umístění textu výzvy na webovém portále OPZ  

URL adresa: http://www.esfcr.cz/modules/calls/ 
 

10.2 Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 

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

 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/); 

 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty 
se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz 
na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003/). 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje, že je oprávněn pravidla 
v průběhu této výzvy i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy 
aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici 
na: http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz.  Aktualizace pravidel není změnou této výzvy. 
 

10.3 Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 

S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 3.3 této výzvy) jsou relevantní níže 
uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory: 

 Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi: 
http://www.esfcr.cz/file/9019/) 
 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje, že je oprávněn vzory právních 
aktů o poskytnutí podpory v průběhu této výzvy i během realizace projektů podpořených 
v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: 
http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této 
výzvy. 
 

10.4 Odůvodnění zacílení výzvy 

Výzva je cílena na podporu krajských sítí sociálních služeb a krajů při zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb, tj. klíčových kompetencí krajů vyplývajících ze zákona o sociálních 
službách. Podpora v rámci výzvy směřuje zejména do služeb sociální prevence a terénních 
služeb sociální péče zaměřených na osoby se zdravotním postižením nebo osoby 
s chronickým onemocněním, včetně duševního onemocnění (osobní asistence a podpora 
samostatného bydlení). Jedná se o sociální služby, které jsou zaměřeny na osoby 
se zdravotním postižením a osoby, které se nalézají nepříznivé sociální situaci (osoby 
bez přístřeší, osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby, rodiny s dítětem, u kterého 
je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje 
apod.). Cílem podpory sociálních služeb je poskytování adresné podpory konkrétním 
osobám sociálně vyloučeným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením a následné 
měření a prokázání dopadu o jejich začlenění zpět do společnosti a na trh práce.   

http://www.esfcr.cz/modules/calls/
http://www.esfcr.cz/file/9002/
http://www.esfcr.cz/file/9003/
http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
http://www.esfcr.cz/file/9019/
http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
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10.5 Odkaz na případné další relevantní dokumenty 

Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu jsou v detailním popisu k dispozici v rámci 
Příručky pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ se skutečně 
prokazovanými výdaji (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/prirucka-pro-
hodnotitele). 
 
 

11 Přílohy výzvy k předkládání žádostí o podporu 

1. Podpora sociální služeb na území ČR z OPZ 
2. VZOR - Seznam sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb 
3. Informace o podmínkách veřejné podpory  
4. Popis hodnocení a výběru projektů 

 
Upozornění: 
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje, že je oprávněn výzvu 
k předkládání žádostí o podporu upravovat za podmínek, které jsou specifikovány v Obecné 
části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
(konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 

http://www.esfcr.cz/prirucka-pro-hodnotitele
http://www.esfcr.cz/prirucka-pro-hodnotitele

