MAS Region Pošembeří

Výzva v OPZ - Rozvoj sociálního podnikání
č. 789/03_16_047/CLLD_16_02_022
Seminář pro žadatele
21.3.2019 od 14:00 hod.

Program semináře
• Představení výzvy
• Popis podporovaných aktivit
• Sady indikátorů (rozpoznávacích znaků) ISP, ESP
• Přílohy k žádosti o podporu
• Způsob podání žádosti o podporu
• Proces hodnocení a výběru projektů
• Diskuze, dotazy

Představení výzvy – identifikace výzvy MAS
Název výzvy:

Rozvoj sociálního podnikání

Číslo výzvy:

č. 789/03_16_047/CLLD_16_02_022

Datum vyhlášení výzvy:

28. 2. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí:

28. 2. 2019

Ukončení příjmu žádostí výzvy:

28. 6. 2019

Celková alokace:

2 595 000 Kč

Minimální výdaje:

400 000 Kč

Maximální výdaje:

2 595 000 Kč

Maximální délka realizace projektu:

24 měsíců

Ukončení realizace projektu:

31. 12. 2022

Forma podpory:

ex-ante (zálohová – až do výše 50 %) /
ex-post (nezálohová)

Cílové skupiny (CS)
Integrační sociální podnik (ISP)
• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby v nebo po výkonu trestu
• Osoby opouštějící institucionální zařízení
• Osoby pečující o jiné závislé osoby
• Osoby pečující o malé děti
• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Cílové skupiny (CS)
Environmentální sociální podnik (ESP)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Osoby se zdravotním postižením
Osoby v nebo po výkonu trestu

Osoby opouštějící institucionální zařízení
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Osoby pečující o malé děti

Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní
přípravě
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Vymezení oprávněných žadatelů
• OSVČ
• Obchodní korporace – obchodní společnosti, družstva
• NNO – obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby,
spolky, nadace, nadační fondy (min. 1 rok existence)

• Sociální

podniky – v případě rozvojové aktivity v rámci stávajícího
oprávnění k podnikání stávajících sociálních podniků

Vymezení oprávněných partnerů
• Partneři pouze bez finančního příspěvku
• Právní forma partnera není omezena (právnická

osoba nebo fyzická
osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná).

• Partner se podílí na realizaci věcných

aktivit projektu (např. formou
konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční
příspěvek za účast při realizaci projektu.

• Partnerem

se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském nebo
odběratelském vztahu vůči příjemci, musí se podílet na realizaci
věcných aktivit projektu. Partnerství nenahrazuje běžnou administraci
projektu.

Míra podpory a podpora de minimis
Evropský
podíl

Příjemce

Státní
rozpočet

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost (v případě aktivit – ISP a ESP)

85%

15%

0%

Ostatní subjekty (obchodní společnosti, státní podniky,
družstva, OSVČ, Profesní komory)

85%

15%

0%

Typ příjemce

 Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
bude vždy podporován v režimu podpory de minimis.

 Celková výše podpory de minimis:
•
•
•

činnosti v oblasti zemědělské výroby: 15 000 EUR
Ostatní činnosti: 200 000 EUR
Žadatel může předložit projekt, který bude kombinací činností spadající do oblasti
zemědělské prvovýroby (podle Zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) i do ostatní
činnosti (tzn. kombinací podpor podle nařízení Komise č. 1408/2013 a č. 1407/2013).
V takovém případě musí v klíčových aktivitách projektu jednoznačně oddělit typy
činností a náklady s každou z nich spojené.

Popis podporovaných aktivit
•
•
•
•
•

•
•

Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
SP = integrační sociální podnik (ISP) a environmentální sociální podnik (ESP).
Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a
životnímu prostředí.
Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a hraje
důležitou roli v místním rozvoji.
Zcela zásadní je zapojení lokálních stakeholderů do činnosti sociálního podniku.

Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích
dokumentech.
Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvyšování veřejného
prospěchu.
Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu - ekonomického,
sociálního a environmentálního.

Principy a charakteristiky ISP a ESP
Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky SP:

Společensky prospěšný cíl
• ISP = zaměstnávání a sociální integrace osob znevýhodněných na trhu
práce (formulováno v zakl. dokumentech, jednoznačně vymezeno v
žádosti i v podnikatelském plánu)

• ESP

= jako ISP + podnik existuje za účelem naplnění společensky
prospěšného cíle, kterým je řešení konkrétního environmentálního
problému

Sociální prospěch – ISP i ESP
• Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin –
min. podíl znevýhodněných zaměstnanců z CS je 30%, min. úvazek je 0,4
(ano – prac. smlouva, DPČ; ne - DPP)

• Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

Principy a charakteristiky ISP a ESP
Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky SP:

Ekonomický prospěch – ISP i ESP
• Minimálně 51% případného zisku je reinvestováno do rozvoje SP a/nebo pro

naplnění jeho společensky prospěšných cílů (sleduje se poslední ukončené
účetní období)
• Nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích
zakladatelích nebo zřizovatelích
• Alespoň 30% podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech
(sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu)
Environmentální prospěch
• ISP - zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby
• ESP - podnikatelské aktivity podniku, skrze které podnik naplňuje společensky
prospěšný cíl, mají environmentální charakter + zohledňování
environmentálních aspektů ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků
a/nebo poskytování služeb

Principy a charakteristiky ISP a ESP
Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky SP:

Místní prospěch – minimálně 50% zaměstnanců SP s bydlištěm na území MAS
• ISP – přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky;
využívání přednostně místních zdrojů; spolupráce SP s lokálními aktéry na
území MAS
= účetní doklady 3 odběratelů a 3 dodavatelů se sídlem nebo provozovnou
na území MAS (ne starší než 12 měsíců), 2 doklady o spolupráci s lokálními
aktéry z území MAS (ne starší než 2 roky)

•

ESP – ekonomická lokalizace = místní výroba pro místní spotřebu, podpora
místní ekonomiky; sociální podnik zaměstnává obyvatele z území MAS;
spolupráce SP s lokálními aktéry na území MAS (sledují se všechny dodací
listy!)

Popis podporovaných aktivit
Obecné podmínky platné pro obě podporované
aktivity (ISP i ESP):
• Udržitelnost, resp. fungování SP, je jedním ze základních a obecných
principů SP – stanovené v sadě rozpoznávacích znaků pro ISP a ESP
(závazné, sledovány v průběhu realizace projektu).

•
•

K principům a charakteristikám sociálního podnikání se žadatel přihlašuje při
založení společnosti ve svých zakládacích dokumentech, nejpozději k datu
ukončení projektu (žadatelé SP – k datu podání projektu).
Z dokumentů obchodních společností, OSVČ, neziskových organizací musí být
jednoznačné, že SP probíhá výhradně ve vedlejší činnosti (zveřejněné
dokumenty).

•
•
•

Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit
Nová podnikatelská aktivita obchodní korporace = přihlašuje se k principům SP jako
odštěpný závod
Stávající obchodní korporace = pokud se přihlásí k principům SP celá korporace,
odštěpný závod zřizovat nemusí
Vznikem a rozvojem podnikatelských aktivit se rozumí nová (NPA) nebo rozvojová
podnikatelská aktivita (RPA):

•
•
•
•
•
•
•

NPA nově vzniklého subjektu (ne NNO)

NPA jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího
NPA jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání

NPA jako nový produkt/služba v rámci stávajícího živnost. oprávnění
NPA jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu (např. otevření další
kavárny/prádelny na jiném místě)
RPA za předpokladu vzniku nových pracovních míst pro zaměstnance z CS

RPA v rámci stávajícího oprávnění k podnikání stávajících SP

Klíčové aktivity (KA) projektu a s nimi související
přímé výdaje projektu - ISP
1. Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z CS.
2. Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání
zaměstnanců z CS a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního
podniku financovaných z přímých nákladů projektu.

3. Marketing sociálního podniku
4. Provozování sociálního podnikání – zahájení nejpozději do 3 měsíců
od zahájení realizace projektu. Součástí KA jsou vedle činností
spojených s prokazováním naplňování principů SP, resp. i
rozpoznávacích znaků SP, také činnosti spojené s evaluací
prováděnou ŘO OPZ (šetření formou dotazníků, rozhovorů u CS).

Klíčové aktivity projektu a s nimi související přímé
výdaje projektu - ESP
Klíčové aktivity stejné jako u ISP, pouze u ESP navíc:

5. Sledování

enviromentálního dopadu – sledování plnění
enviromentálního přínosu (kvantitativně i kvalitativně) v interních
dokumentech podniku (viz rozpoznávací znak – environmentální
prospěch).

6. Zajištění

péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných
pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod. –
nutné již v žádosti definovat opatření a doložit jejich vliv na zaměstnání
v SP).

Sada rozpoznávacích znaků ISP a ESP
Integrační sociální podnik

Enviromentální sociální podnik

Společensky prospěšný cíl

Společensky prospěšný cíl

Sociální prospěch

Sociální prospěch

Ekonomický prospěch

Ekonomický prospěch

Environmentální prospěch

Environmentální prospěch

Místní prospěch

Místní prospěch

• Příjemce musí naplňovat současně všechny rozpoznávací znaky SP

•
•

(jsou pro příjemce závazné) – jejich naplňování se sleduje v průběhu
realizace projektu.
Principy ISP a ESP již zapracovat do zakládacích dokumentů při
založení společnosti
U ESP se musí doložit environmentální prospěch ve všech fázích

Indikátory

• Indikátory = nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit
• Indikátory výstupů = závazné indikátory (povinné k naplnění) – při
•
•

nesplnění sankce
V žádosti žadatel uvede cílovou hodnotu
Žadatel volí indikátory relevantní pro jeho projekt
Kód

60000
10213
10212

Název indikátoru
Celkový počet účastníků

Měrná
jednotka
Osoby

Typ indikátoru
Výstup

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

Organizace

Výstup

Počet podpořených již existujících sociálních podniků

Organizace

Výstup

*10212 - je relevantní v případě podpory podniků, které již naplňují znaky sociálního podniku dle
podmínek OPZ, tzn., že takový podnik již v minulosti čerpal na svou činnost podporu z OPLZZ
(provozoval podpořenou činnost v určitém rozsahu již před tím, než dotaci z OPZ získal).

Indikátory
Kromě indikátorů se závazkem má žadatel povinnost vykazovat dosažené
hodnoty také pro:

•

Indikátory výstupů – navazují na charakteristiky účastníků (např. věk, postavení na
trhu práce, případné znevýhodnění) – načítají se automaticky z Monitorovacího
listu podpořené osoby (systém IS ESF 2014+).
Kód

80500

•

Název indikátoru
Počet napsaných a zveřejněných analytických a
strategických dokumentů (vč. evaluačních)

Měrná jednotka Typ indikátoru
Dokumenty

Výstup

Indikátory výsledků, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a
podporovaným cílovým skupinám projektu – nutnost vyplnit cílovou hodnotu
(pokud nerelevantní = uvést „0“; u výsledkových indikátorů, které se týkají
účastníků = uvést vždy „0“; dosažené hodnoty budou vykazovány prostřednictvím
ZoR v IS KP14+.

= nejsou závazné, ale je nutné je sledovat a vykazovat

Indikátory
Kód

62500
62600
62800

Název indikátoru

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po
ukončení své účasti
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti
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

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

Osoby

Výsledek

Osoby

Výsledek

Osoby

Výsledek

*62500, 62600, 62800 = žadatel uvede hodnotu „0“

Přílohy k žádosti o podporu

• Povinné přílohy:

• Podnikatelský plán
• Finanční plán (příloha k podnikatelskému plánu)
• Konzultace projektového záměru u lokálního konzultanta MPSV

• Nepovinné přílohy:
• Smlouvy

s odběrateli
podnikatelského plánu)

a/nebo

partnerské

smlouvy

(součástí

Podnikatelský plán
Max. 20 stránek bez příloh (Word, PDF) – věcně, stručně, dodržet náplň PP
Přílohy: max 2 - Finanční plán (Excel), popř. smlouva s odběrateli či partnerské smlouvy
Podnikatelský plán má 6 částí:
• Informace o sociálním podniku (ISP nebo ESP, jednoznačně popsat, o jaký typ nové PA se jedná
apod.)
• Naplňování principů sociálního podniku v praxi (detailně popsat poskytování podpory
zaměstnancům z CS, personální a integrační nástroje vedoucí k rozvoji CS)
• Popis podnikatelské příležitosti (popsat produkt, provozovnu/prostory pro podnikání, provozní
dobu, směnnost apod. = fungování provozu podniku)
• Analýza trhu (popsat prostředí, ve kterém se chce žadatel pohybovat – trh, konkurence,
předjednané zakázky, marketingové nástroje apod.)
• Management a lidské zdroje (popsat tým, počet pracovníků, úvazky, náplň práce, výběrový
proces zaměstnanců, kvalifikační předpoklady/pracovní zkušenosti)
• Finanční plán sociálního podniku (náklady, výnosy po dobu 3 let, HV, bod zvratu, Cash flow po
dobu 3 let, ziskový/ztrátový, kalkulace ceny produktu, nezaměňovat finanční plán s rozpočtem
projektu = konzultovat s MPSV nebo jinými SP)

Finanční plán

Způsobilost výdajů
Způsobilý výdaj:

•
•
•
•

•
•

je v souladu s právními předpisy (zejména legislativou EU a ČR)

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

Aby byl výdaj způsobilý, je nutné prokázat jeho nezbytnost pro realizaci projektu –
fungování a provoz SP.
Do přímých nákladů se dají zařadit výdaje na zařízení, se kterými pracují osoby hrazené z
přímých nákladů (osoby z CS či pracovníci poskytující podporu CS) – toto je nutné uvést v
projektové žádosti, v podnikatelském plánu a v rozpočtu.

Způsobilost výdajů – kategorie ZV OPZ
1. Celkové způsobilé výdaje
1.1 Přímé náklady – náklady, které mají přímou vazbu na cílovou skupinu
1.1.1 Osobní náklady
1.1.2 Cestovné
1.1.3 Zařízení, vybavení a spotřební materiál
1.1.4 Nákup služeb
1.1.5 Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)

1.1.6 Přímá podpora CS

1.2 Nepřímé náklady - mohou dosahovat maximálně 25 % přímých
způsobilých nákladů projektu
2. Celkové nezpůsobilé výdaje – pro potřeby OPZ se v žádosti o podporu nevyplňují,
viz kapitola 6.4 Specifické části pravidel (např. úroky, pokuty, penále, daně apod.)

Způsobilost výdajů – kategorie ZV OPZ
1.1.1 Osobní náklady
Mzdy a platy pracovníků (kteří jsou zaměstnáni výhradně pro projekt) včetně odvodů
zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a další poplatky spojené se zaměstnancem
hrazené zaměstnavatelem povinně na základě právních předpisů

•
•

tyto výdaje nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru. ŘO na portálu
www.esfcr.cz zveřejňuje přehled obvyklých výší mezd a platů pro nejčastěji se vyskytující
pozice v rámci projektů podpořených z OPZ
max. úvazek 1,0 dohromady u všech subjektů zapojených do daného projektu (tj. součet
veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele/ů včetně případných dohod nesmí
překročit jeden pracovní úvazek), a to po celou dobu zapojení daného pracovníka do
realizace projektu OPZ

Ostatní osobní náklady na zaměstnance, kteří jsou v rámci projektu zaměstnáni na dohodu o
pracovní činnosti
Výdaje na odměnu příjemce podpory, který je OSVČ (odměna musí odpovídat vykonané práci
pro projekt)
Podrobnosti viz kapitola 6.4.1. Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Způsobilost výdajů – kategorie ZV OPZ
1.1.2 Cestovné
• Jízdní výdaje (Vyhláška MPSV – upravuje výši cestovních náhrad)
• Ubytování
• Stravné
• Nutné vedlejší výdaje
• Cestovní náhrady pro zahraniční experty (ubytování, stravné a cestovné v
ČR)

•

Podrobnosti viz kapitola 6.4.2. Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Způsobilost výdajů – kategorie ZV OPZ
1.1.3 Zařízení, vybavení a spotřební materiál
Výdaje spojené s nákupem nového nebo použitého vybavení hmotné povahy a také
výdaje na nehmotný majetek
• včetně například nábytku, pokud je nezbytný pro realizaci projektu

•
•

způsobilé jsou i výdaje investičního charakteru, ovšem s výjimkou výdajů za nákup
infrastruktury a její rekonstrukci v rozsahu převyšujícím drobné stavební úpravy
vybavení a zařízení, resp. dlouhodobý (hmotný i nehmotný) majetek zakoupený i částečně
z prostředků OPZ není příjemce nebo partner oprávněn v době realizace projektu prodat či
darovat

Výdaje na nákup použitého zařízení

•
•

použité zboží nebylo v průběhu uplynulých 5 let získáno prostřednictvím podpory z
veřejných rozpočtů (zejména státní dotace, podpory ze zdrojů EU)
kupní cena použitého zboží nepřesáhla jeho tržní cenu a byla nižší než cena
obdobného, avšak nového zboží
* U nákupu vybavení pro realizační tým např. PC, lze do nákladů uvést pouze 1 ks na 1 úvazek

Způsobilost výdajů – kategorie ZV OPZ
1.1.4 Nákup služeb
Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí vytvářet
novou hodnotu. Předmětem nákupu mohou být zejména následující
služby:
• zpracování analýz, průzkumů, studií
• lektorské služby
• školení a kurzy, příp. mentoring
• vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů,
CD, DVD atd. (pozn.: nejedná se o nákup původních děl)
• pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou (např. pronájem
učebny, pronájem prostor pro chráněnou dílnu apod.)

Způsobilost výdajů – kategorie ZV OPZ
1.1.5 Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)

• Výdaje na drobné stavební úpravy jsou způsobilé pouze tehdy,
pokud cena všech dokončených stavebních úprav v jednom
zdaňovacím období nepřesáhne v úhrnu 40.000 Kč na každou
jednotlivou účetní položku majetku

• Např.

výdaje spojené s úpravou pracovního místa nebo které
usnadní přístup osobám zdravotně postiženým

Způsobilost výdajů – kategorie ZV OPZ
1.1.6 Přímá podpora CS
Z rozpočtu projektu lze hradit výdaje spojené se zapojením cílové
skupiny do projektu. Jedná se o náklady spojené zejména se
zaměstnáváním a vzděláváním CS projektu.
Mezi tyto náklady patří:
• mzdové příspěvky
• cestovní náhrady, resp. jízdné (cestovné), ubytování a stravné
účastníků projektů (tj. cílové skupiny)
• příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
• jiné nezbytné náklady cílové skupiny
• příspěvek na osobní náklady týkající se mentora

Nepřímé náklady
Pro zařazení do nepřímých nákladů je rozhodující, že daný pracovník nepracuje
přímo s cílovou skupinou projektu, tj. nejčastěji:

•

•
•

•
•
•

administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika, komunikační a
informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy pro provoz projektu
nákup papírů (včetně bloků), nákup psacích potřeb, nosičů pro záznam dat
spotřební a kancelářský materiál/kancelářské pomůcky určené pro administraci projektu
(nikoli materiál pro CS projektu)
nájemné za prostory využívané k administraci projektu, tj. nikoli k práci s CS (např. kancelář
projektu)
energie, vodné, stočné v prostorech kanceláře projektu a dalších pronajímaných
nemovitostech využívaných k realizaci projektu
internetové a telefonické připojení, poštovné, dopravné, balné, bankovní poplatky

Př.: Cestovné pro CS – přímý náklad (přímá podpora) X cestovné pracovníků RT (např.
sociální pracovníci, terénní pracovníci) – nepřímý náklad.
Př.: Pronájem místností pro práci s CS – přímý náklad (nákup služeb) X pronájem
místností pro RT – nepřímý náklad

Nepřímé náklady

• Mohou dosahovat max. 25% přímých způsobilých nákladů projektu
• Pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu
•

služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých
nákladů snížena.
Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu
služeb v těchto intencích:
Podíl nákupu služeb na celkových přímých
způsobilých nákladech projektu

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

Do 60 % včetně

25 %

Více než 60 % a méně než 90 %

Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 %

90 % a výše

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

Způsob podání žádosti o podporu
•
•
•
•
•
•

Žadatel musí mít aktivní datovou schránku.
Žadatel musí mít vlastní elektronický podpis.
Výzvy MAS jsou k dispozici na: http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-20142020/opz/
Podání elektronické žádosti o dotaci přes MS 2014+ (ISKP14+): https://mseu.mssf.cz/

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v ISKP14+ (informační
systém konečného příjemce).
Postup: → zřízení elektronického podpisu (před podáním/odesláním žádosti)!!! →
registrace do systému ISKP14+ na https://mseu.mssf.cz/ → vyplnění elektronické verze
žádosti → finalizace žádosti → podepsání a odeslání elektronické verze žádosti =
prezentace k postupu podání žádosti v ISKP14+: http://www.posemberi.cz/dotacemas-1/dotace-2014-2020/opz/3-vyzva-rozvoj-socialniho-podnikani/

Způsob podání žádosti o podporu
•
•

Technická podpora IS KP14+ v rámci OPZ: iskp@mpsv.cz
Provozní doba technické podpory: v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. Reakce na
požadavek do 4 hodin v rámci provozní doby.

EDUKAČNÍ VIDEO:
https://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
PŘÍRUČKY OPZ:
http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz - Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+
TEXTACE VÝZVY ŘO OPZ PRO MAS č. 047:
https://www.esfcr.cz/2-3-opz-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj
TEXTACE VÝZEV MAS:
https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz

Způsob podání žádosti o podporu

Způsob podání žádosti o podporu

Způsob podání žádosti o podporu
•
•
•

Nová žádost
Seznam programů a výzev (uživatel vybere správný OP)
Otevřené výzvy (uživatel vybere Výzvu pro MAS č. 03_16_047 a klikne na modrý
odkaz individuální projekt)

Způsob podání žádosti o podporu

• Výběr
podvýzvy
•

Výběr
výzvy
MAS

Proces hodnocení a výběru projektů
•
•
•
•

Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS, hodnocení provádí podle postupů a kritérií
uvedených v příloze č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Jednokolová výzva s jednou uzávěrkou pro podání žádosti -> jednokolové hodnocení
Proces hodnocení a výběru projektů -> ukončen nejpozději do 5 měsíců od data ukončení
příjmu žádostí o podporu

Výsledkem výběru je Seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení –>
tento Seznam předá MAS Řídícímu orgánu OPZ -> ŘO OPZ provede závěrečné ověření
způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS
Proces hodnocení:
1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí manažery MAS

2. Věcné hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS
3. Schválení výběru projektu a alokace Programovým výborem MAS

4. Oznámení o výběru či ne-výběru projektů v MAS
5. Předání vybraných projektů na MPSV
6. Závěrečná kontrola na MPSV

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
• První fáze hodnocení projektů
• Posouzení základních věcných a administrativních požadavků
• Provádějí pracovníci kanceláře MAS
• Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu
• Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná
• Kritéria formálních náležitostí jsou opravitelná – žadatel vyzván

1 x

k opravě nebo doplnění ve lhůtě do 5 pracovních dní

• Hodnotí

se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium
(ANO/NE)

Kontrola přijatelnosti a FN - kritéria
Kritéria přijatelnosti:

Kritéria formálních náležitostí:

Oprávněnost žadatele

Úplnost a forma žádosti

Partnerství

Podpis žádosti

Cílové skupiny

Celkové způsobilé výdaje
Aktivity

Horizontální principy
Trestní bezúhonnost
Soulad projektu s SCLLD

Ověření administrativní,
finanční a provozní kapacity
žadatele

MAS zasílá informaci o výsledku
hodnocení -> lhůta 15 kalendářních
dní ode dne doručení informace na
podání Žádosti o přezkum u
negativně hodnocených Žádostí o
podporu.

Věcné hodnocení
• Druhá fáze hodnocení projektů
• Hodnocení kvality
• Provádí Výběrová komise MAS (VK) - min. tříčlenná, složená ze zástupců
VK - na základě zpracovaného odborného posudku

• Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení
• Lhůta max. 50 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P
• Mohou být Výběrovou komisí MAS vymezeny podmínky

pro úpravu
projektů ze strany žadatele, za kterých by měl být projekt podpořen

Věcné hodnocení - kritéria
Kritérium

Členění kritéria

Potřebnost pro území MAS
(max. 35 bodů)

Vymezení problému a cílové skupiny
(max. 35 bodů)

Účelnost (max. 30 bodů)

Cíle a konzistentnost projektu ( max. 25bodů)

Způsob ověření dosažení cíle projektu (max. 5 bodů)
Efektivnost a hospodárnost
(max. 20 bodů)

Efektivita projektu, rozpočet
(15 bodů)
Adekvátnost indikátorů (max. 5 bodů)

Proveditelnost (max. 15 bodů)

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
(max. 10 bodů)
Způsob zapojení cílové skupiny (max. 5 bodů)

Věcné hodnocení - proces
•

Výběrová komise (VK) odpovídá u každého kritéria na Hlavní otázku (+ pomocné
podotázky)

Využívá 4 deskriptory:

•

•
•
•

•
•
•
•

1. Velmi dobré 100 % max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

2. Dobré 75 % max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

3. Dostatečné 50 % max. dosažitelného počtu bodů v kritériu
4. Nedostatečné 25 % max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

Deskriptor 4 je eliminační – získání tohoto deskriptoru nejméně u jednoho kritéria ->
Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení
Při věcném hodnocení lze získat max. 100 bodů
Pro splnění podmínek věcného hodnocení je nutno získat min.50 bodů a zároveň žádná
z hodnocených oblastí nesmí být ohodnocena deskriptorem 4
MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení -> lhůta 15 kalendářních dní ode dne doručení
informace na podání Žádosti o přezkum u negativně hodnocených Žádostí o podporu

Výběr projektů
• Zajišťuje Programový výbor MAS (PV) na základě návrhu Výběrové komise
• Při věcném hodnocení lze získat max. 100 bodů
• Výběr by měl být ukončen do 30 PD od ukončení věcného hodnocení
• PV může na základě návrhů VK stanovit podmínky poskytnutí podpory na
projekt – krácení rozpočtu, úpravy klíčových aktivit, úpravy indikátorů –
musí řádně zdůvodnit

• V případě nižší alokace než je alokace schválených projektů – rozhoduje
počet bodů získaných z věcného hodnocení

• MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení -> lhůta 15 kalendářních dní
ode dne doručení informace na podání Žádosti o přezkum u negativně
hodnocených Žádostí o podporu

Přezkum negativního výsledku z hodnocení a
výběru projektů
Oblasti přezkumu:

•
•
•
•

•
•
•

Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Přezkum věcného hodnocení
Přezkum výběru projektů

Žadatel má lhůtu 15 kalendářních dní na podání Žádosti o přezkum
Žádost řeší Monitorovací a kontrolní výbor MAS (MoVý)
Lhůta pro vyřízení žádosti 30 pracovních dní; složitější případy 60 PD (nutné
informovat žadatele předem)
Pokud MoVý rozhodne o oprávněnosti žádosti, žádost vrací dle oblasti přezkumu:

•
•
•

K novému hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
K novému věcnému hodnocení

K novému výběru projektů – nově sestavovaný seznam projektů doporučený k podpoře

Proces hodnocení a výběru projektů – shrnutí lhůt
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí - do 30 PD

•

Přezkum: do 30 PD (ve výjimečných případech do 60 PD) ode dne doručení - provádí
Monitorovací a kontrolní výbor MAS

Věcné hodnocení - do 50 PD od ukončení kontroly FNP věcného hodnocení

•

•
•
•
•

Přezkum: do 30 PD (ve výjimečných případech do 60 PD) ode dne doručení - provádí
Monitorovací a kontrolní výbor MAS

Závěrečné ověření způsobilosti: ŘO provádí neprodleně dle administrativních
kapacit

Vydání právního aktu u doporučených žádostí: do 3 měsíců ze strany ŘO OPZ
Odeslání první zálohové platby: do 20 PD od vydání právního aktu
Další zálohové platby: v půlročním intervalu – vždy se Zprávou o realizaci projektu

Diskuze, závěr
Děkujeme za pozornost
Region Pošembeří o.p.s.
Jana Tůmová
+420 608 265 566

Samira Goldšmídová
+420 732 725 772

Kancelář MAS: Náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
Tel. 314 001 024 – 025
E-mail: info@posemberi.cz
www.posemberi.cz

