SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k výzvě Místní akční
skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Číslo výzvy: 715/03_16_047/CLLD_16_01_170
Název výzvy: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví:
Prorodinná opatření III.
Datum a čas konání: 4. 10. 2018 od 13:00 hod.
Místo konání: Košíky 117, 687 04

PROGRAM SEMINÁŘE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Základní identifikace a časové nastavení výzvy
Vymezení oprávněných žadatelů, resp. partnerů
Informace o formě podpory
Věcné zaměření výzvy (popis podporovaných aktivit,
cílové skupiny)
Informace o způsobilosti výdajů
Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání žádosti
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Přehled navazující dokumentace
Diskuze
Ukončení

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE A ČASOVÉ
NASTAVENÍ VÝZVY
• Číslo výzvy MAS:
715/03_16_047/CLLD_16_01_170
• Název výzvy MAS: Místní akční skupina
Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná
opatření III.
• Druh výzvy MAS: Kolová
• Určení z hlediska konkurence mezi
projekty v rámci výzvy MAS: Otevřená

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE A ČASOVÉ
NASTAVENÍ VÝZVY
• Datum vyhlášení výzvy MAS: 17. 09. 2018
• Datum zpřístupnění žádosti o podporu:
17. 09. 2018, 4:00 hodin
• Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:
17. 09. 2018, 4:00 hodin
• Datum ukončení příjmu žádostí o
podporu: 23. 11. 2018, 12:00 hodin
• Maximální délka, na kterou je žadatel
oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
• Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu: 31. 12. 2022

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ,
RESP. PARTNERŮ
• Obecně může být dle pravidel OPZ
oprávněným žadatelem 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 schránku;
– osoba, která nepatří mezi subjekty, které se
nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence,
pokut, dluhu aj.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ,
RESP. PARTNERŮ
• Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými
žadateli:
– Obce
– Dobrovolné svazky obcí
– Organizace zřizované obcemi
– Organizace zřizované kraji
– Nestátní neziskové organizace
– Obchodní korporace
– OSVČ
– Školy a školská zařízení

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ,
RESP. PARTNERŮ
• Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery
partneři s finančním příspěvkem i bez
finančního příspěvku.
• Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným
partnerem s finančním příspěvkem být pouze
osoba, která nepatří mezi subjekty, které se
nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence,
pokut, dluhu.
• Právní forma partnera bez finančního
příspěvku není omezena.

INFORMACE O FORMĚ PODPORY
• Minimální výše celkových způsobilých
výdajů projektu: 400 000,- CZK.
• Maximální výše celkových způsobilých
výdajů projektu: 8 318 747,50 CZK.
• Forma financování: Ex ante / Ex post.
• Informace o veřejné podpoře jsou k dispozici
v Obecné části pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.

INFORMACE O FORMĚ PODPORY
• Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
Typ příjemce dle pravidel
spolufinancování

Evropský podíl

Příjemce

Státní
rozpočet

Školy a školská zařízení zřizovaná
ministerstvy dle školského zákona
(č. 561/2004 Sb.)

85 %

0%

15 %

Obce
Příspěvkové organizace zřizované
kraji a obcemi (s výjimkou škol a
školských zařízení)
Dobrovolné svazky obcí

85 %

5%

10 %

INFORMACE O FORMĚ PODPORY
• Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
Typ příjemce dle pravidel
spolufinancování

Evropský podíl

Příjemce

Státní
rozpočet

Právnické osoby vykonávající
činnost škol a školských zařízení
(zapsané ve školském rejstříku)

85 %

0%

15 %

Soukromoprávní subjekty
vykonávající veřejně prospěšnou
činnost: Obecně prospěšné
společnosti, Spolky, Ústavy, Církve
a náboženské společnosti, Nadace
a nadační fondy, Místní akční
skupiny, Hospodářská komora,
Agrární komora, Svazy, asociace

85 %

0%

15 %

INFORMACE O FORMĚ PODPORY
• Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
Typ příjemce dle pravidel
spolufinancování

Ostatní subjekty neobsažené ve
výše uvedených kategoriích:
Obchodní společnosti
Státní podniky
Družstva
OSVČ
Profesní komory

Evropský podíl

Příjemce

Státní
rozpočet

85 %

15 %

0%

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZVY
• Podporovanými aktivitami jsou aktivity
zaměřené na prorodinná opatření obcí a
dalších aktérů na místní úrovni. Jedná se o
tyto aktivity:
– zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době
mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt),
– doprovody na kroužky a zájmové aktivity,
– příměstské tábory,
– společná doprava dětí do/ze školy, dětské
skupiny a/nebo příměstského tábora,
– dětské skupiny,
– vzdělávání pečujících osob.

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZVY
• Podrobný popis podporovaných aktivit je
uveden v příloze č. 4 Výzvy.
• viz odkaz:
http://masschp.cz/category/aktuality/vyzvaopz-prorodinna-opatreni-iii/

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZVY
• Budou podporovány pouze aktivity, které mají
přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity
zaměřené na přímou práci s cílovými
skupinami.
• Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů
mezi sebou navzájem kombinovat.
• Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé,
které činnosti spadají do dané aktivity a
stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy
aktivit odděleny v rozpočtu projektu.

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZVY
• Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé
děti a osoby vracející se na trh práce po
návratu z mateřské/rodičovské dovolené.
Osoby pečující o malé děti

Osoby pečující o osobu mladší
15 let.

Osoby, které nevykonávaly
Osoby vracející se na trh práce zaměstnání nebo samostatnou
po návratu
výdělečnou činnost po dobu
mateřské/rodičovské dovolené
z mateřské/rodičovské
dovolené
a v řádu měsíců se u nich
očekává návrat na trh práce.

INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ
• Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou
způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu zaměstnanost pro
projekty se skutečně vzniklými výdaji a
případně také s nepřímými náklady.
• Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době
realizace projektu.
• Datum zahájení realizace projektu nesmí
předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy
MAS.

INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ
• Maximální objem nákladů investičního
charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i
nehmotného majetku) na celkových přímých
způsobilých nákladech projektu činí 50 %.

INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ
• Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují
nepřímé náklady ve výši 25 %.
• Zároveň platí, že pro projekty, u nichž
podstatná většina nákladů vznikne formou
nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou
způsobilá procenta nepřímých nákladů
snížena (15 % nebo 5 %).
• Procento nepřímých nákladů je závazné a
pevně stanovené, není ho tedy možné měnit.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PODPORU,
ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
• Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v
elektronickém formuláři v IS KP14+.
• Přístup do elektronických formulářů žádostí o
podporu: https://mseu.mssf.cz
• Žádost o podporu se zpracovává v českém
jazyce.
• Před podáním je nutné žádost opatřit
podpisem statutárního zástupce žadatele,
případně odpovědnou osobou, kterou k
takovému úkonu statutární zástupce zmocnil
(kvalifikovaný elektronický podpis).

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ
A VÝBĚRU PROJEKTŮ
• Hodnocení a výběr projektů probíhá ze strany
MAS zejména dle Jednacího řádu orgánů
Místní akční skupiny Severní Chřiby a
Pomoraví, z.s. a Stanov Místní akční skupiny
Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
• Proces hodnocení a výběru projektů se
skládá z následujících fází:
– hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí,
– věcné hodnocení,
– výběr projektů.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ
A VÝBĚRU PROJEKTŮ
• Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
probíhá jako 1. fáze hodnocení projektů. Toto
hodnocení provádí určení pracovníci MAS.
• Věcné hodnocení probíhá jako 2. fáze
hodnocení projektů, je prováděno u žádostí,
které uspěly v hodnocení přijatelnosti a
formálních náležitostí. Toto hodnocení provádí
výběrový orgán MAS (Výběrová komise MAS
SCHP).
• Do fáze výběru postupují pouze žádosti, které
uspěly ve věcném hodnocení. Rozhodovací
orgán MAS (Programový výbor MAS SCHP)
vybírá projekty k realizaci na základě návrhu
výběrového orgánu MAS.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ
A VÝBĚRU PROJEKTŮ
• Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
musí být dokončeno do 30 pracovních dnů od
uzávěrky příjmu žádostí.
• Věcné hodnocení by mělo být dokončeno do 50
pracovních dní od provedení hodnocení
přijatelnosti a formálních náležitostí pro danou
žádost o podporu.
• Projednání žádostí o podporu, které uspěly ve
věcném hodnocení, ze strany rozhodovacího
orgánu MAS by mělo být dokončeno do 30
pracovních dní od dokončení věcného
hodnocení žádostí v rámci dané výzvy MAS.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ
A VÝBĚRU PROJEKTŮ
• Neúspěšní žadatelé o podporu mohou
předložit žádost o přezkum negativního
výsledku z jednotlivých fází hodnocení a
výběru projektů.
• Tyto žádosti řeší kontrolní orgán MAS
(Kontrolní komise MAS SCHP).
• Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum je
stanovena na 30 pracovních dnů ode dne
doručení této žádosti (u složitějších případů
může být lhůta prodloužena na 60 pracovních
dnů)

PŘEHLED NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE
• Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce
v rámci Operačního programu Zaměstnanost
• Specifická část pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci OPZ pro projekty se
skutečně vzniklými výdaji a případně také s
nepřímými náklady

• Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu
této výzvy MAS i během realizace projektů
podpořených v rámci této výzvy aktualizovat.

PŘEHLED NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE
• Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
• Schválená Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro období 2014 až 2020
Místní akční skupiny Severní Chřiby a
Pomoraví
• Stanovy Místní akční skupiny Severní Chřiby
a Pomoraví, z.s.
• Jednací řád orgánů Místní akční skupiny
Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
• Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS
KP14+

