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Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu 
 

Místní akční skupina Sdružení SPLAV, z.s. IČ 269 83 389 (dále také jen „MAS“) 
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

1. Identifikace výzvy ŘO 

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování 
ve venkovských oblastech 

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje 

 
 

2. Identifikace výzvy MAS 

Číslo výzvy MAS  

Název výzvy MAS Sdružení SPLAV-Sociální služby a komunity – 
neinvestice (I.) 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci 
výzvy MAS 

Otevřená 

 
 

3. Časové nastavení výzvy 

Datum vyhlášení výzvy MAS 18. 4. 2017 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 18. 4. 2017, 8:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 26. 5. 2017, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt 
naplánovat 

36 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2021 

 
 

4. Informace o formě podpory 
4.1. Alokace výzvy MAS 

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 3 000 000 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). 
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4.2. Vymezení oprávněných žadatelů 

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 schránku1;  
- osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. 

dle následujícího odstavce. 
 

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 zaměstnanosti2; 
- 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) bod 3 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 MAS jsou oprávněnými žadateli:  
Pro projekty zaměřené na Poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou oprávněnými žadateli pouze 
poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
 

Pro projekty zaměřené na Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování (aktivita 1.2) jsou 
oprávněnými žadateli poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, nestátní neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované 
obcemi a kraji působící v sociální oblasti, příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, MAS.  

 

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: 

Žadatelé Definice 

Místní akční skupina 
(MAS) 

Místní akční skupina má jednu následujících právních forem: 
a) Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů 
b) Spolek podle § 214 občanského zákoníku a podle § 3045 občanského zákoníku  
c) Ústav podle § 402 občanského zákoníku 
d) Zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

Obce  Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s 
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností  

Dobrovolné svazky Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

                                                           
1 Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
2 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. 
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obcí 

Organizace zřizované 
obcemi 

Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, 
obecně prospěšné společnosti, ústavy) 

Organizace zřizované 
kraji 

Organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně 
prospěšné společnosti)      

Příspěvkové 
organizace 

Příspěvkové organizace jsou organizace zřízené územními samosprávnými celky dle 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to pro 
takové činnosti v působnosti územních samosprávných celků, které jsou zpravidla 
neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní 
subjektivitu      

Nestátní neziskové 
organizace 

 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech 

 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 
a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací 
a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník 
 

Poskytovatelé 
sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

4.3. Vymezení oprávněných partnerů 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku.  
 

Pro projekty zaměřené na Poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou oprávněnými partnery pouze partneři 
bez finančního příspěvku.  
 

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.3 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. 
 
Pro projekty zaměřené na Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování (aktivita 1.2) jsou 
oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku.  
 

Podmínky týkající se partnera bez finančního příspěvku jsou uvedeny výše u aktivity 1.1. 
 

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 (viz vymezení v rámci části 
4.2 této výzvy). 
 
Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnery s finančním příspěvkem 
pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní samosprávné celky a jimi 
zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde vzájemný vztah 
příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera 

                                                           
3 Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského sdružení volného obchodu, 
nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně působící), která má registrované místo podnikání v EU. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_osobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_osobnost
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v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 
 
Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. 
nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu, odběratel 
výrobků/služeb). 
 

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner. 
 

4.4. Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování Evropský podíl Příjemce Státní 
rozpočet 

Obce  
Příspěvkové organizace zřizované kraji a 
obcemi  
Dobrovolné svazky obcí 

85 % 5 % 10 % 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost (jsou-li oprávněnými 
žadateli): 
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 % 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše 
uvedených kategoriích (jsou-li oprávněnými 
žadateli): 

(např. Obchodní společnosti: veřejná obchodní 
společnost, komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost, 
evropská společnost, evropské hospodářské 
zájmové sdružení 

Státní podniky 

Družstva: družstvo, evropská družstevní 
společnost 

OSVČ 
Profesní komory) 

85 % 15 % 0 % 

 
4.5. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK 

 

4.6. 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 MAS). 
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4.7. Informace o podmínkách veřejné podpory 

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) 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 MAS). 
 

Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že prostředky, jež 
budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či dalším subjektům4, 

poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné kategorie blokové výjimky ze 
zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ, nebo v režimu podpory dle Rozhodnutí 
Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného hospodářského zájmu (zejména sociálních služeb).  
 

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné podpory, a 
tudíž nezakládá veřejnou podporu. 
 

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis, budou, 
pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu 
z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, 
subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny projektu. Pro podporu de minimis je 
limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. Více informací lze nalézt 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 důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů 
podpořen v maximálním rozsahu vyplývajícím z vymezení v části 4.4 této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů 
financování). 
 

Sociální služby, které budou podpořeny v rámci této výzvy, jsou považovány za služby obecného hospodářského 
zájmu. Sociální služby budou financovány formou vyrovnávací platby, upravené Rozhodnutím Komise č. 
2012/21/EU. Poskytovatel sociálních služeb musí být pověřen objednavatelem k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu. Použití finančních prostředků na aktivity spojené s poskytováním sociálních služeb 
zakládá veřejnou podporu slučitelnou se společným trhem pouze v případě dodržení zásad uvedených  
v Příloze č. 6. - Podpora sociálních služeb  na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba, které vychází z 
Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU. 
 

Fakultativní činnosti - sociální služby a další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, které nejsou 
sociálními službami, jsou službami mimo režim veřejné podpory.  
 
! V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.  
 
 

5. Věcné zaměření 
5.1. Popis podporovaných aktivit 

Výzva je cílena na podporu řešení problematiky sociálního začleňování na území Rychnovska prostřednictvím 
soutěžních projektů. Aktivity podporují rozvoj sociální práce, poradenské a motivační činnosti pro CS občanů a 
zaměřují se především na eliminaci a kompenzaci důsledků vývoje trhu práce na Rychnovsku a jeho sociálních a 
společenských důsledků. Výzva cílí na osoby sociálním vyloučením ohrožené, případně na osoby již sociálně 
vyloučené, které bez podpory nejsou schopny řešit svou tíživou životní situaci. Široký rozsah podporovaných 
aktivit umožní vytvořit potřebnou míru podpory pro každou specifickou cílovou skupinu tak, aby mohla využít 
možnost podpory v maximálním rozsahu. Propojení a využití aktivit dává možnost žadatelům zaměřit se na 
komplexní řešení problematiky území či jen na určitou cílovou skupinu.  
 

Výběr podporovaných aktivit v oblasti 1.1. Sociální služby byl vymezen po dohodě s pracovníky odb. sociálních 
věcí Královéhradeckého kraje na služby, jejichž kapacity v Královéhradeckém kraji, resp. na území Rychnovska 

                                                           
4 Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na pracovní místo, není možno 
vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu 
realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových příspěvků přidělena veřejná podpora/podpora de minimis.  
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jsou nedostatečné, a dále na aktivity, které nejsou poskytovatelům sociálních služeb Krajem finančně 
podporovány z důvodu nedostatku finančních prostředků.  
 
Podporovanými aktivitami jsou tyto aktivity:  
a) sociální služby 
b) další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 
 

A. Aktivita 1.1 Sociální služby 
Budou podporovány sociální služby pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na udržení a obnovení sociální 
stability a společenského zapojení těchto osob, na jejich návrat a udržení se na trhu práce a na zvýšení 
dosažitelnosti těchto služeb. 
 

Podmínky realizace: 
- 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 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

- bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb uvedené ve 
střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje (popř. obce). 

- budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou 
podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o 
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 vydaného Pověření v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU. Pro účely podpory sociálních služeb 
v rámci této výzvy se celoživotním vzděláváním pracovníků poskytovatele sociální služby rozumí: 

 vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s § 111 zákona o sociálních službách, a to maximálně v 
rozsahu 24 hodin za kalendářní rok, 

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

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

Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb: 
1. 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 

2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62 (pro účely této výzvy bude podporována pouze 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 

3. 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 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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4. 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 

5. Podpora samostatného bydlení - § 43 (poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění) 

6. Osobní asistence - § 39 (pro účely této výzvy poskytovaná pouze osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení) 

7. 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 

 
B. Aktivita 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 

Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které mají příznivý 
dopad na osoby z cílových skupin v území MAS. 
 

Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. 
aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se skutečně jedná o 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! 
 

Budou podporovány zejména následující programy a činnosti: 
1. 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. Jedná se o programy sekundární a terciální prevence sociálně 
patologických jevů a příčin kriminogenních situací, prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku, včetně 
podpory účasti členů komunity na předcházení rizikových situací a řešení problémů ohrožených osob (např. 
zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, tvorba obecních plánů prevence kriminality se 
zapojením komunity, asistenti prevence kriminality6, asistence obětem trestných činů při jednání s policií, 
soudy a dalšími úřady, mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ a rodiny s dětmi, např. 
vzdělávání, aktivizační, asistenční a motivační programy, pomoc v krizových životních situacích, sociálně-
terapeutické pobyty realizované formou příměstských táborů). 

2. Aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do 
samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pochází ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče, tj. školských zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež). Jedná se o činnosti 
zaměřené na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu v jejím 
začlenění se do běžného života a na trh práce. Aktivity zohledňují specifické potřeby cílové skupiny těchto 
osob (sociálně znevýhodněné prostředí, předchozí ústavní péče nebo náhradní rodinná péče apod.). 
Například může jít o realizaci 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, doprovázení a asistence mladým lidem při přechodu do samostatného 
života, vrstevnická pomoc atd. 

3. 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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4. Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi (včetně 
patologického hráčství) nebo osoby závislé na návykových látkách, 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 atd.). 

5. Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu 
trestu a pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), 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.). 

6. 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, pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života, programy učení se 
hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce, doprovody při jednání s institucemi atd.). 

7. 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. 

8. Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (tj. péče poskytovaná osobě závislé v 
rámci rodin nebo komunit osobami blízkými - rodinnými příslušníky, příbuznými nebo známými) a sdílené 
péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně 
rozvoje domácí paliativní péče (terénní mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby pečující apod.). 
Dle kvalifikovaných odhadů je významná část veškeré sociální a zdravotní dlouhodobé péče poskytována 
rodinnými příslušníky nebo jinými pečujícími. Podporovány budou zejména 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, jednání s úřady, 
organizace a pomoc při zvládání přímé péče (supervize, odborné techniky přímé péče), pomoc s péčí o 
domácnost, řešení finanční situace, rozšíření kvalifikace, kombinování péče se zaměstnáním, či s návratem 
na trh práce po ukončení péče, právní poradenství, dále podpora pečující osoby ze strany sociálních 
pracovníků obcí, úřadů práce a nemocnic (zvyšování personální kapacity sociálních pracovníků, kteří mohou 
pečujícím osobám poskytnout podporu a poradenství, zřízení pozice koordinátora podpory, tj. sociálního 
pracovníka na obcích, který bude pomáhat pečujícím osobám zajistit vše potřebné pro svou činnost, 
zvyšovat kompetence a znalosti pečujících osob pro řešení problémů spojených s péčí o osobu závislou 
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. 

9. Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin - posilování finanční 
gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční plánování a řešení zadluženosti, zvyšování příjmů, 
snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství, zvyšování sociálních a profesních dovedností a 
kompetencí v oblasti hledání a udržení stabilního zaměstnání, jednání s institucemi atd. 

10. 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.). 

11. 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). Aktivity musí být vždy zaměřeny na přímou podporu cílové skupiny osob (klientů). 
Nebude podporována realizace kampaní a dalších osvětových aktivit bez vztahu k přímé podpoře cílové 
skupiny a konkrétnímu území MAS. 
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12. 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 (podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, 
podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a koordinaci 
nástrojů pomoci apod.). Bude podporován výkon sociální práce na obcích (typu I., II. i III.)11, včetně jeho 
dostatečného personálního zajištění. Podporovány budou především preventivní aktivity směřující k pozitivní 
změně v daném území obce, posilování vzájemných vazeb a spolupráce mezi obyvateli, organizacemi a 
institucemi. Důraz by měl být kladen především na znalost místního prostředí, dostupnosti a kapacit 
sociálních služeb a vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi sociálními pracovníky a dalšími aktéry. 
Podporovány budou projekty zaměřené na participativní metody práce s klienty (zapojování klientů do 
rozhodování) a s osobami/skupinami osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, rozvoj síťování 
služeb, multidisciplinární spolupráce atd. 

13. Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i 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. Vzhledem k tomu, že projekty v rámci této výzvy musí mít vždy přímý dopad na 
cílovou skupinu osob (klientů), procesy koordinace a síťování nemohou být podporovány samostatně, ale 
pouze ve vazbě na přímou práci s cílovými skupinami osob (klienty). 

14. Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří 
vykonávají přímou práci s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v přímé práci, tj. (odborné) pracovní 
pozice hrazené z přímých nákladů, nikoli zaměstnanci realizátora projektu - projektový/finanční manažer, 
administrativní pracovník projektu, tj. pracovní pozice hrazené z nepřímých nákladů) s cílem rozšíření a 
prohloubení jejich znalostí a dovedností při práci s cílovými skupinami, a to v maximálním rozsahu do 24 
hodin za kalendářní rok 
 

V této výzvě nebudou podporovány následující aktivity: 

 projekty zaměřené na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb obcí / příp. akčních plánů 
(tj. zavádění, realizace, sledování a vyhodnocování procesů střednědobého plánování) a na procesy 
související s vytvářením sítí sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
(tj. síť sociálních služeb jako součást střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje). 

 

Všechny aktivity musí být v souladu s výzvou ŘO OPZ pro MAS. 
 

5.2. 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 MAS). 
 

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: 

Kód5 Název indikátoru  Měrná jednotka  Typ indikátoru  

60000  Celkový počet účastníků  Osoby Výstup  

67001  Kapacita podpořených služeb  Místa  Výstup  

67010  Využívání podpořených služeb  Osoby  Výsledek  

 

                                                           
5 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 
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V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem vykazovat 
dosažené hodnoty také pro: 
a) indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na trhu práce, 

případné znevýhodnění, atd. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu podpořené osoby 
skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se Zprávou o realizaci projektu 
(ZoR);  

b) indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a podporovaným 
cílovým skupinám projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto indikátorů vyplnit pole cílová 
hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou 
hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. 
Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy o 
realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování parametrů týkajících se podpořených osob a související 
indikátory jsou detailně popsány v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 
programu zaměstnanost v kapitole 18. 

 

Kód Název indikátoru  Měrná 

jednotka 

Typ indikátoru  

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 

dokumentů (vč. evaluačních)  

Dokumenty Výstup 

67401 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení  Služby  Výstup 

 

Kód Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

67315 Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž 

služba naplnila svůj účel  

Osoby Výsledek 

67310  

 

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální 

práce naplnila svůj účel  

Osoby Výsledek 

 
5.3. Cílové skupiny  

V rámci skupiny aktivit č. 1. (aktivity 1.1 a 1.2) Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti 
sociálního začleňování jsou cílovou skupinou zejména osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 
ohrožené, např. osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené 
domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené 
vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící institucionální zařízení, 
bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, 
neformální pečovatelé atd. 
 

Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další 
pracovníci v přímé práci s klienty pouze však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou 
podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. 

 
  Název cílové skupiny  

 
Definice cílové skupiny  

 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním 
vyloučením ohrožené  

 Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním 
mimo běžný život společnosti, které se do něj v 
důsledku nepříznivé sociální situace nemohou 
zapojit.  
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 Sociální pracovníci   Pracovníci, na které se vztahuje §109 a 110 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 Pracovníci v sociálních slžbách   Pro účely této výzvy jsou to pracovníci v 
sociálních službách, na které se vztahuje § 116 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 
  

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 Operačního programu zaměstnanost 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).  
 

Pokud subjekt čerpá příspěvek na podporu osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, nemůže současně čerpat podporu v rámci projektu na úhradu osobních nákladů těch samých 
zaměstnanců, jichž se týká tento příspěvek. 
 

6.2. Časová způsobilost 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu nesmí 
předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. V případě podpory poskytované v režimu blokové výjimky ze 
zákazu veřejné podpory může platit omezení, že zahájení realizace projektu musí následovat po termínu 
předložení žádosti o podporu. 
 

6.3. Územní způsobilost 

Místně způsobilé jsou náklady vynaložené v souvislosti s aktivitami projektu na území MAS Sdružení SPLAV, 
tedy na k.ú. obcí Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Doudleby nad Orlicí, 
Jahodov, Javornice, Kvasiny, Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Potštejn, 
Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Říčky, Skuhrov nad Bělou, Slatina 
nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno, Třebešov, Tutleky, Vamberk, Voděrady, Záměl, Zdobnice. 

 

6.4. Informace o křížovém financování 

- Maximální objem prostředků v Kč, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové financování: 200 000  
CZK 

- Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových přímých způsobilých nákladech projektu: 10% 
 

Další podmínky ke křížovému financování: 
U aktivit na podporu Sociálních služeb, Další programy a činnosti v oblasti sociálního nejsou způsobilými výdaje 
na nákup infrastruktury (nákup budov, staveb, pozemků, bytů). Způsobilými výdaji jsou pouze výdaje spojené s 
technickým zhodnocením budovy, stavby, bytů.  
 

6.5. Informace o nepřímých nákladech 

Pravidla týkající se nepřímých nákladů 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 (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). 
 

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. Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu služeb 
v těchto intencích: 
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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 %  

 
Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani žadatel nejsou 
oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 
 
 

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací 
7.1.        Povinné přílohy žádosti o podporu 

 Analýza cílové skupiny projektu (min. 1 str.A4 textu) 
 

V případě zaměření projektu na poskytování sociální služby (aktivita 1.1) žadatel (poskytovatel sociální služby) 
předkládá k žádosti o podporu dále tyto přílohy: 

 Údaje o sociální službě (viz Příloha č. 6 výzvy) 
Příloha obsahuje ke každé v projektu uvedené sociální službě následující údaje: 
a) základní identifikační údaje poskytovatele sociální služby – název organizace a identifikační číslo (IČ), 
b) základní identifikační údaje sociální služby – číselné označení sociální služby (identifikátor), druh a forma 

služby, 
c) cílová skupina sociální služby (okruh osob, kterým je služba poskytována), 
d) místo poskytování sociální služby a územní působnost, 
e) počet měsíců poskytování sociální služby, 
f) (předpokládaný) rozsah služby vyjádřený v počtu jednotek (pobytové služby – zejm. počet lůžek, počet 

lůžko/dnů, ambulantní a terénní služby - počet celkových úvazků pracovníků služby v rozdělení na úvazky 
pracovníků v přímé péči a ostatních pracovníků, počet uživatelů apod.), jednotku pro vyjádření kapacity 
sociální služby poskytovatel uvede v souladu s používaným vyjádřením rozsahu (kapacity) služby dle 
Pověření (v rámci sítě sociálních služeb) 

g) personální zajištění služby, 
h) plánované náklady sociální služby (celkové náklady po dobu trvání projektu a náklady za jednotlivé 

kalendářní roky poskytování sociální služby v rámci projektu v členění dle nákladových položek), 
i) plánované náklady sociální služby (celkové náklady po dobu trvání projektu a náklady za jednotlivé 

kalendářní roky poskytování sociální služby v rámci projektu v členění dle nákladových položek), 
j) plánované výnosy sociální služby (celkové výnosy po dobu trvání projektu a za jednotlivé kalendářní roky 

poskytování sociální služby v rámci projektu v členění dle jednotlivých zdrojů – výnosů). 
Uvedené údaje o sociální službě budou podkladem pro ověření výpočtu vyrovnávací platby na sociální službu 
uvedenou v žádosti o podporu a pro ověření potřeby stanovení výše finanční podpory služby v rámci projektu. 
Tato příloha bude zpracována vždy samostatně ke každé jednotlivé sociální službě (identifikátoru služby) 
uvedené v žádosti. Údaje o sociální službě uvedené v příloze se vztahují k sociální službě v rozsahu jejích 
základních činností (neuvádí se fakultativní činnosti). 
 
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 

https://mseu.mssf.cz/
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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. Žádost musí být elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 1 této 
výzvy. 
 

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 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:  
Adresa vyhlašovatele: Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní místo: kancelář MAS, Ing. arch. Kateřina Holmová, Ing. Kristina Garrido 
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz, +420 732 578 889 
 
 

8. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
8.1. Popis hodnocení a výběru projektů 

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v Příloze č. 3 této výzvy MAS. 
 
 

9. Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi6  

Není relevantní.  
 
 

10. Přehled navazující dokumentace 
10.1. Umístění textu výzvy včetně příloh na webovém portále MAS  

URL adresa: www.sdruzenisplav.cz 
 

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: 
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz., www.sdruzenisplav.cz) 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: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. www.sdruzenisplav.cz) 
 

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této 
výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-
opz.www.sdruzenisplav.cz Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS. 
 

10.3. Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory 
S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 4.2 této výzvy MAS jsou relevantní vzor rozhodnutí o 
poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi: www.sdruzenisplav.cz) 
 

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

                                                           
6 Pouze v relevantních případech. 

mailto:katerina@sdruzenisplav.cz,%20+420%20732
http://www.sdruzenisplav.cz/
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
http://www.sdruzenisplav.cz/
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
http://www.sdruzenisplav.cz/
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
http://www.sdruzenisplav.cz/
http://www.sdruzenisplav.cz/
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
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10.4. Odkaz na případné další relevantní dokumenty 
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení SPLAV 2015 – 22 – www.sdruzenisplav.cz 
- Stanovy Sdružení SPLAV, z.s. – www.sdruzenisplav.cz 

 
 

11. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 

1. Stanovy MAS 
2. Jednací řád Výběrové komise MAS 
3. Pravidla  hodnocení a výběru projektů v MAS Sdružení SPLAV 
4. Formulář Údaje o sociální službě 
5. Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě 
6. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba 
7. Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost) 

 
 

 

 

http://www.sdruzenisplav.cz/
http://www.sdruzenisplav.cz/

