
Výzvy

A35/03_16_047/CLLD_15_01_261

Prorodinná opatření-III

B43/03_16_047/CLLD_15_01_261

Sociální podnikání-III

7.10.2019, Sezemice

Seminář pro žadatele je financován z projektu "Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS Region Kunětické hory, r.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284."



Obsah semináře

1. Obsah výzvy

2. Podporované aktivity

3. Hodnocení a výběr projektů

4. Jak podat žádost o podporu

5. Dotazy a diskuze
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Termíny

Vyhlášení výzev MAS 24.9.2019

Zpřístupnění v MS2014+ 24.9.2019

Zahájení příjmu žádostí 24.9.2019

Ukončení příjmu žádostí
Prorodinná opatření-III: 26.11.2019 12:00

Sociální podnikání-III: 29.11.2019 12:00

Max. délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat

Prorodinná opatření-III: 36 měsíců

Sociální podnikání-III: 24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení 
fyzické realizace projektu 31. 12. 2022

3



Prorodinná opatření - III

A35/03_16_047/CLLD_15_01_261



Prorodinná opatření - III
oprávnění žadatelé

• Obce

• DSO

• Organizace zřizované 

obcemi

• NNO

• Obchodní společnosti

• Družstva

• OSVČ

• Poradenské a vzdělávací 
instituce

• Školy a školská zařízení

• Poskytovatelé sociálních 
služeb

• MAS
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Prorodinná opatření - III
cílové skupiny

• Osoby pečující o malé děti

– Osoby pečující o osobu mladší 15 let

• Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské 

dovolené

– Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po 

dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh 

práce.
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Prorodinná opatření - III
podporované aktivity

• Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní 
vyučování (ranní či odpolední pobyt)
– Vybudování a provoz zařízení mimo školní výuku pro děti 

1. stupně ZŠ

– Zajištění péče o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání

– Nepovinná příloha Potvrzení o kapacitě školních družin a klubů při ZŠ s 1. 
stupněm 

– Nejde o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit

– Min. kapacita 5 dětí

– Max. 15 dětí na 1 pečující osobu

– Ve venkovních prostorách min. 2 pečující osoby
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Prorodinná opatření - III
podporované aktivity

• Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
– Vždy vázáno na aktivitu „Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době 

mimo školní vyučování“

– Jedno dítě může využít doprovod (tam a zpět) maximálně 3 x týdně

• Příměstské tábory 
– Provoz příměstského tábora v době školních prázdnin

– Pouze pracovní dny

– Min. kapacita 10 dětí
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Prorodinná opatření - III
míra podpory

Forma financování ex ante

• Školy, školská zařízení
• PO vykonávající činnost škol a školských zařízení
• Soukromoprávní subjekty vykonávající 

veřejně prospěšnou činnost (NNO…)

až  100 %

• Obce
• DSO
• Příspěvkové organizace krajů a obcí (mimo škol)

až  95 %

• Ostatní příjemci (OSVČ, obch. společnosti…) až  85 %
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Prorodinná opatření - III
alokace na 1 projekt

• Min. výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu

400 000 Kč

• Max. výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu

1 600 723,75Kč

• Jedná se zároveň o celkovou alokaci na výzvu

• Objem nákladů investičního charakteru na celkových přímých 
způsobilých nákladech projektu může být maximálně 50 %

10



Prorodinná opatření - III
indikátory se závazkem

Kód Název indikátoru
Měrná 
jednotka

Typ 
indikátoru

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o 

děti nebo vzdělávacích zařízení 

Osoby Výstup 
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Prorodinná opatření - III
indikátory bez závazku
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80500: Žadatel vyplňuje hodnotu pouze pokud je indikátor relevantní. Pokud je  
nerelevantní, volí hodnotu 0.
62600: Žadatel při podání ŽoD volí hodnotu 0. Hodnoty jsou vykazovány při ZoR.

Kód Název indikátoru
Měrná 
jednotka

Typ 
indikátoru

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických 
a strategických dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty Výstup

62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení 

své účasti

Osoby Výsledek 



Prorodinná opatření - III
přílohy k žádosti

• Povinné: - nejsou

• Doporučené: - stručná studie cílové skupiny 
- potvrzení o kapacitě školních družin a 
klubů při ZŠ s 1. stupněm
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Sociální podnikání - III 

B43/03_16_047/CLLD_15_01_261



Sociální podnikání – III
oprávnění žadatelé

• Obchodní korporace
– Obchodní společnosti

– Družstva

• OSVČ
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Sociální podnikání – III
podporované aktivity

• Integrační sociální podnik

• Environmentální sociální podnik
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Společensky 
prospěšný 

cíl

Sociální 
prospěch

Ekonomický 
prospěch

Environ-
mentální 
prospěch

Místní 
prospěch



Sociální podnikání – III
podporované aktivity

• Nová aktivita = podnikatelská aktivita:
a) nově vzniklého subjektu

b) nově zřízená živnost subjektu již existujícího

c) jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání

d) jako nový produkt/služba v rámci stávajícího živnostenského oprávnění

e) jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu

f) rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění k podnikání za předpokladu

• vzniknu nových pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin

• rozšíření prostorové kapacity podniku, zavádění nových technologií výroby, 
modernizace výroby/služby, zvýšená poptávka po výrobku/službě, marketingové 
aktivity sociálního podniku, přímá práce se zaměstnanci z cílových skupin
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Sociální podnikání – III
podporované aktivity

• Doporučené klíčové aktivity:
1. Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance (z CS/mimo 

CS, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu či vedou 
podnik)

2. Vzdělávání a psychosociální podpora zaměstnanců

3. Marketing sociálního podniku

4. Provozování sociálního podnikání

5. Sledování environmentálního dopadu

6. Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, 
zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků
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Sociální podnikání – III
cílové skupiny

• Integrační podnik - osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 

sociálním vyloučením:

1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

2. Osoby se zdravotním postižením

3. Osoby v nebo po výkonu trestu

4. Osoby opouštějící institucionální zařízení

5. Osoby pečující o jiné závislé osoby

6. Osoby pečující o malé děti

7. Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
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Sociální podnikání – III
cílové skupiny

• Environmentální podnik:
1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

2. Osoby se zdravotním postižením

3. Osoby v nebo po výkonu trestu

4. Osoby opouštějící institucionální zařízení

5. Osoby pečující o malé děti (do 10 let věku)

6. Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku osoby ve věku 
55 – 64 let 

7. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v 
profesní přípravě

8. Osoby pečující o jiné závislé osoby

9. Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
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Sociální podnikání – III
míra podpory

• Obchodní společnosti

• Družstva

• OSVČ

až 85 %

Forma financování ex ante
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Sociální podnikání – III
alokace na 1 projekt

• Min. výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu

400 000 Kč

• Max. výše celkových způsobilých výdajů jednoho projektu

2 800 000 Kč

• Jedná se zároveň o celkovou alokaci na výzvu

• Objem nákladů investičního charakteru na celkových přímých způsobilých 

nákladech projektu může být maximálně 50 %
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Sociální podnikání – III
indikátory se závazkem

Kód Název indikátoru
Měrná 
jednotka

Typ 
indikátoru

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

10213 Počet sociálních podniků vzniklých díky 

podpoře 

Organizace Výstup 

10212 Počet podpořených již existujících 

sociálních podniků 

Organizace Výstup 
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Sociální podnikání – III
indikátory bez závazku (1/2)
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Pozn.: Žadatel vybírá pouze relevantní indikátory, u nerelevantních volí hodnotu 0

Kód Název indikátoru
Měrná 
jednotka

Typ 
indikátoru

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických 
a strategických dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty Výstup



Sociální podnikání – III
indikátory bez závazku (2/2)
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Pozn.: Žadatel u těchto indikátorů volí hodnotu 0, vykazují se až ve Zprávě o realizaci projektu

Kód Název indikátoru
Měrná 
jednotka

Typ 
indikátoru

62500 Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy 
po ukončení své účasti

Osoby Výsledek

62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své 
účasti

Osoby Výsledek

62800 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

Osoby Výsledek



Sociální podnikání – III
přílohy k žádosti

• Podnikatelský plán
– dle vzoru (příloha č. 6 výzvy)

– Rozsah cca 20 stran

• Finanční plán
– dle vzoru (příloha č. 9 výzvy)

• Příp. smlouvy s odběrateli a/nebo partnerské smlouvy

• Při zpracování doporučujeme využít poradenství odborníků
– Informace např. na www.ceske-socialni-podnikani.cz
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Způsobilé výdaje (platí pro všechny výzvy)

• Osobní náklady

• Cestovné

• Nákup zařízení, vybavení, spotřebního materiálu 

• Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov 

• Odpisy

• Drobné stavební úpravy 

• Nákup služeb 

• Přímá podpora cílové skupiny
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Nepřímé náklady (platí pro všechny výzvy)

• 25 % celkových přímých způsobilých nákladů
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Jak podat žádost o dotaci
náležitosti

1. Žadatel musí mít aktivní datovou schránku

2. Žadatel musí mít vlastní elektronický podpis

3. Výzvy naleznete na internetu na 
www.masrkh.oblast.cz (VYHLÁŠENÉ VÝZVY)

4. Podání elektronické žádosti o dotaci přes MS 2014+ 
(IS KP14+)
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http://www.masrkh.oblast.cz/


Jak podat žádost o dotaci 
IS KP14+

• Aplikace pro podání elektronické žádosti

• www.mseu.mssf.cz

• POUZE Internet Explorer a Google Chrome - nejnovější verze

1. Registrace žadatele

2. Vyplnění elektronické žádosti

3. Elektronický podpis statutárního zástupce
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1. Registrace
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2. Žádost (1/6)
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2. Žádost (2/6)
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2. Žádost (3/6)
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2. Žádost (4/6)
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2. Žádost (5/6)
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2. Žádost (6/6)

Zvolit dle čísla podvýzvy, 
do které žádáte
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Hodnocení a výběr projektu

1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 
manažery MAS

2. Věcné hodnocení projektů výběrovou komisí MAS 
(dle kritérií v příloze č. 1 výzev)

3. Výběr projektu představenstvem MAS

4. Závěrečné ověření způsobilosti projektů na MPSV

Podrobnosti viz Příloha č. 1 k výzvám
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Hodnocení a výběr projektů

lhůty
Fáze Lhůta

Kontrola přijatelnosti a 
formálních náležitostí 

do 30 pracovních dní od uzávěrky příjmu žádostí

Odvolání do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku

Věcné hodnocení 
do 50 pracovních dní od kontroly přijatelnosti
a formálních náležitostí

Odvolání do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku

Výběr projektů do 30 prac. dní od dokončení věcného hodnocení

Závěrečné ověření 
způsobilosti MPSV

není závazně určeno

Vydání právního aktu MPSV do 3 měsíců od výběru žádosti o podporu 
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Další kroky

• Vydání právního aktu o poskytnutí podpory

• Realizace projektu

• Žádost o platbu 

• Monitoring projektu, udržitelnost
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Užitečné odkazy
• Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce se skutečně vzniklými 
výdaji a případně také s nepřímými náklady

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817

• Výzvy MAS http://masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799

• MS 2014+ - IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/

• Pokyny k vyplnění žádosti o podporu OPZ https://www.esfcr.cz/file/9143/
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Tipy a doporučení

• Nenechávejte prosím podání žádosti na poslední den

• Uvádějte pouze stručně věcné údaje, držte se otázek
– Viz Příloha č. 1 výzev (kritéria hodnocení)

• Konzultujte s MAS
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Děkujeme za pozornost

Kontakty
MAS Region Kunětické hory, z.s. Po 8:30-11:00    14:00-17:00 

Husovo náměstí 790 ÚT 8:30-11:00

533 04 Sezemice ST 8:30-11:00

(kancelář v přízemí) nebo po domluvě

www.masrkh.oblast.cz

Ing. Kristýna Holečková 774 293 556, holeckova.masrkh@email.cz

Ing. Ivana Řehořová 777 693 680, rehorova.masrkh@gmail.com
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