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Výz┗a  

MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.  
 

 

 

Koﾏuﾐitﾐí ceﾐtra II. 

k předkládáﾐí žádostí o podporu 

 

 

 

 

 

 
 

MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s., ふdále také jeﾐ „MAS“ぶ 
IČO ヲヶヶヶン996 

┗┞hlašuje ┗ýz┗u MAS k předkládáﾐí žádostí o podporu 

v ráﾏIi Operačﾐího prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost 
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1. IdeﾐtifikaIe ┗ýz┗┞ ŘO 

Prioritﾐí osa ヲ SoIiálﾐí začleňo┗áﾐí a Hoj s IhudoHou 

Iﾐ┗estičﾐí priorita ヲ.ン Strategie koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího 
rozvoje 

SpeIifiIký Iíl ヲ.ン.ヱ )┗ýšit zapojeﾐí lokálﾐíIh aktérů do řešeﾐí 
proHléﾏů ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti a soIiálﾐího 
začleňo┗áﾐí ┗e ┗eﾐko┗skýIh oHlasteIh 

Číslo ┗ýz┗┞, do které je ┗ýz┗a MAS zařazeﾐa 03_16_047 

Náze┗ ┗ýz┗┞, do které je ┗ýz┗a MAS zařazeﾐa Výz┗a pro MAS ﾐa podporu strategií koﾏuﾐitﾐě 
┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje 

 

 

2. IdeﾐtifikaIe ┗ýz┗┞ MAS 

Číslo ┗ýz┗┞ MAS  A11/03_16_047/CLLD_16_01_073 

Náze┗ ┗ýz┗┞ MAS Výz┗a MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. – Koﾏuﾐitﾐí 
centra II. 

Druh ┗ýz┗┞ MAS Kolo┗á 

Určeﾐí z hlediska konkurence mezi projekty v ráﾏIi 
┗ýz┗┞ MAS 

Ote┗řeﾐá 

 

 

3. Časo┗é ﾐasta┗eﾐí 

Datuﾏ ┗┞hlášeﾐí ┗ýz┗┞ MAS 28. 8. 2019 

Datuﾏ zpřístupﾐěﾐí žádosti o podporu 28. 8. 2019, 8:00 hodin 

Datuﾏ zahájeﾐí příjﾏu žádostí o podporu 28. 8. 2019, 8:00 hodin 

Datuﾏ ukoﾐčeﾐí příjﾏu žádostí o podporu 29. 10. 2019, 12:00 hodin 

Ma┝iﾏálﾐí délka, ﾐa kterou je žadatel oprá┗ﾐěﾐ 
projekt ﾐapláﾐo┗at 

ンヶ ﾏěsíIů 

Nejzazší datuﾏ pro ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe 
projektu 

31. 12. 2022 
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4. IﾐforﾏaIe o forﾏě podpor┞ 

4.1. AlokaIe ┗ýz┗┞ MAS 

 Fiﾐaﾐčﾐí alokaIe ┗ýz┗┞ ふrozhodﾐá pro ┗ýHěr projektů k fiﾐaﾐIo┗áﾐíぶ: 2. 845.638,75 CZK 

Upřesﾐěﾐí zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí rozhodﾐé alokaIe ┗ýz┗┞: VýHěr projektů Hude proHíhat s ┗┞užitíﾏ 
částek Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů ふtj. ┗četﾐě ┗lastﾐíIh zdrojů žadatelů, protože čerpáﾐí alokaIe 
OP), které je ┗┞kazo┗áﾐo ┗ůči E┗ropské koﾏisi, zahrﾐuje ┗šeIhﾐ┞ zdroje fiﾐaﾐIo┗áﾐíぶ. 

 

4.2. Vymezeﾐí oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů 

OHeIﾐě ﾏůže Hýt dle pra┗idel OP) oprá┗ﾐěﾐýﾏ žadateleﾏ pouze: 
 osoHa ふprá┗ﾐiIká ﾐeHo f┞ziIkáぶ, která je registro┗aﾐýﾏ suHjekteﾏ ┗ ČR, tj. osoHa, která ﾏá 

┗lastﾐí ideﾐtifikačﾐí číslo ふtz┗. IČO ﾐěkd┞ také IČぶ;  
 osoHa, která ﾏá akti┗ﾐí dato┗ou sIhráﾐku1

;  

 osoHa, která ﾐepatří ﾏezi suHjekt┞, které se ﾐeﾏohou ┗ýz┗┞ účastﾐit z dů┗odů iﾐsol┗eﾐIe, pokut, 
dluhu aj. dle ﾐásledujíIího odsta┗Ie. 

 

PoteﾐIiálﾐí žadatelé a jejiIh partﾐeři s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ ﾐejsou oprá┗ﾐěﾐi účastﾐit se ┗ýz┗┞ ﾐeHo 
získat podporu, pokud: 
 jsou v likvidaci, v úpadku, hrozíIíﾏ úpadku či je proti ﾐiﾏ ┗edeﾐo iﾐsol┗eﾐčﾐí řízeﾐí ┗e sﾏ┞slu 

zákoﾐa č. ヱΒヲ/ヲヰヰヶ SH., o úpadku a způsoHeIh jeho řešeﾐí ふiﾐsol┗eﾐčﾐí zákoﾐぶ; 
 ﾏají ┗ e┗ideﾐIi daﾐí zaIh┞Ieﾐ┞ daňo┗é ﾐedoplatk┞ ﾐeHo ﾏají ﾐedoplatek ﾐa pojistﾐéﾏ ﾐeHo ﾐa 

peﾐále ﾐa ┗eřejﾐé zdra┗otﾐí pojištěﾐí ﾐeHo ﾐa soIiálﾐíﾏ zaHezpečeﾐí ﾐeHo příspě┗ku ﾐa státﾐí 
politiku zaﾏěstﾐaﾐosti2; 

 ﾐa ﾐě H┞l ┗┞dáﾐ iﾐkasﾐí příkaz po předIházejíIíﾏ rozhodﾐutí E┗ropské koﾏise prohlašujíIíﾏ, že 
posk┞tﾐutá podpora je protiprá┗ﾐí a ﾐeslučitelﾐá se společﾐýﾏ trheﾏ; 

 jiﾏ H┞la ┗ posledﾐíIh ン leteIh pra┗oﾏoIﾐě uložeﾐa pokuta za uﾏožﾐěﾐí ┗ýkoﾐu ﾐelegálﾐí práIe 
podle § ヵ písﾏ. eぶ Hod ン zákoﾐa č. ヴンヵ/ヲヰヰヴ SH., o zaﾏěstﾐaﾐosti, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 

 

Podﾏíﾐk┞ oprá┗ﾐěﾐosti žadatele jsou posuzo┗áﾐ┞ Hěheﾏ hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěru projektů  
a ﾏusí Hýt splﾐěﾐ┞ k datu podáﾐí žádosti o podporu. K otázIe, zda splňují Hod┞ ┗ předIhozíﾏ 
odsta┗Ii, se žadatelé ┗┞jadřují ┗ ráﾏIi čestﾐého prohlášeﾐí  
┗ žádosti o podporu, přičeﾏž splﾐěﾐí pot┗rzují jak za seHe, tak za případﾐé partﾐer┞ s fiﾐaﾐčﾐíﾏ 
příspě┗keﾏ. 
 

Pro tuto ┗ýz┗u MAS jsou oprá┗ﾐěﾐýﾏi žadateli:  
Místﾐí akčﾐí skupiﾐa; OHIe; DoHro┗olﾐé s┗azk┞ oHIí; OrgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé oHIeﾏi; OrgaﾐizaIe 
zřizo┗aﾐé kraji; Příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe; Nestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe; OHIhodﾐí korporaIe; OSVČ; 
Posk┞to┗atelé soIiálﾐíIh služeH.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dle zákoﾐa č. ンヰヰ/ヲヰヰΒ SH., o elektroﾐiIkýIh úkoﾐeIh a autorizo┗aﾐé koﾐ┗erzi dokuﾏeﾐtů. 
2
 )a splﾐěﾐé podﾏíﾐk┞ Hezdlužﾐosti se po┗ažuje, pokud H┞lo poplatﾐíko┗i ふplátIiぶ daﾐě po┗oleﾐo posečkáﾐí daﾐě ﾐeHo 

plaIeﾐí daﾐě ┗e splátkáIh dle § ヱヵヶ zákoﾐa č. ヲΒヰ/ヲヰヰΓ SH., daňo┗ý řád, ﾐeHo plaIeﾐí pojistﾐého a peﾐále ┗e splátkáIh dle § 
ヲヰa zákoﾐa č. ヵΒΓ/ヱΓΓヲ SH., o pojistﾐéﾏ ﾐa soIiálﾐíﾏ zaHezpečeﾐí a příspě┗ku ﾐa státﾐí politiku zaﾏěstﾐaﾐosti. 
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DefiﾐiIe jedﾐotli┗ýIh oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů: 
Žadatelé Definice 

Místﾐí akčﾐí skupiﾐa 
(MAS) 

Místﾐí akčﾐí skupiﾐa ﾏá jedﾐu ﾐásledujíIíIh prá┗ﾐíIh forem: 

a) OHeIﾐě prospěšﾐá společﾐost podle zákoﾐa č. ヲヴΒ/ヱΓΓヵ SH. 
o oHeIﾐě prospěšﾐýIh společﾐosteIh, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů 

b) Spolek podle § ヲヱヴ oHčaﾐského zákoﾐíku a podle § ンヰヴヵ 
oHčaﾐského zákoﾐíku  

c) Ústa┗ podle § ヴヰヲ oHčaﾐského zákoﾐíku 

d) )ájﾏo┗é sdružeﾐí prá┗ﾐiIkýIh osoH podle § ヲヰ, písﾏ. fぶ zákoﾐa 
č. ヴヰ/ヱΓヶヴ SH., oHčaﾐský zákoﾐík, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů 

 

Obce  OHIe dle zákoﾐa č. ヱヲΒ/ヲヰヰヰ SH., o oHIíIh ふoHeIﾐí zřízeﾐíぶ, ┗četﾐě zákoﾐa č. 
ヱンヱ/ヲヰヰヰ SH., o hla┗ﾐíﾏ ﾏěstě Praze a zákoﾐa č. ンヱヴ/ヲヰヰヲ SH., o staﾐo┗eﾐí 
oHIí s po┗ěřeﾐýﾏ oHeIﾐíﾏ úřadeﾏ a staﾐo┗eﾐí oHIí s rozšířeﾐou půsoHﾐostí  

DoHro┗olﾐé s┗azk┞ 
oHIí 

Dobrovolﾐé s┗azk┞ oHIí dle zákoﾐa č. ヱヲΒ/ヲヰヰヰ SH., o oHIíIh ふoHeIﾐí zřízeﾐíぶ 

OrgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé 
obcemi 

OrgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé oHIeﾏi ふpříspě┗ko┗é orgaﾐizaIe, oHIhodﾐí 
společﾐosti, oHeIﾐě prospěšﾐé společﾐosti, ústa┗┞, škol┞ a školská zařízeﾐíぶ 

Organizace zřizo┗aﾐé 
kraji 

OrgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé kraji ふpříspě┗ko┗é orgaﾐizaIe, oHIhodﾐí společﾐosti, 
oHeIﾐě prospěšﾐé společﾐosti, škol┞ a školská zařízeﾐíぶ 

Příspě┗ko┗é 
organizace 

Příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe jsou orgaﾐizaIe zřízeﾐé úzeﾏﾐíﾏi saﾏosprá┗ﾐýﾏi 
celky dle zákoﾐa č. ヲヵヰ/ヲヰヰヰ SH. o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh úzeﾏﾐíIh 
rozpočtů, a to pro tako┗é čiﾐﾐosti ┗ půsoHﾐosti úzeﾏﾐíIh saﾏosprá┗ﾐýIh 
Ielků, které jsou zpra┗idla ﾐezisko┗é a jejiIhž rozsah, struktura a složitost 
┗┞žadují saﾏostatﾐou prá┗ﾐí subjektivitu 

Nestátﾐí ﾐezisko┗é 
organizace 

 spolk┞ dle § ヲヱヴ-ンヰヲ zákoﾐa č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík 

 oHeIﾐě prospěšﾐé společﾐosti zřízeﾐé podle zákoﾐa č. ヲヴΒ/ヱΓΓヵ SH., 
o oHeIﾐě prospěšﾐýIh společﾐosteIh 

 ústa┗┞ dle § ヴヰヲ-ヴヱΒ zákoﾐa č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík 

 Iírke┗ﾐí prá┗ﾐiIké osoH┞ zřízeﾐé podle zákoﾐa č. ン/ヲヰヰヲ SH., o Iírk┗íIh 
a ﾐáHožeﾐskýIh společﾐosteIh, pokud posk┞tují zdra┗otﾐí, kulturﾐí, 
┗zdělá┗aIí a soIiálﾐí služH┞ ﾐeHo soIiálﾐě prá┗ﾐí oIhraﾐu dětí 

 ﾐadaIe ふ§ ンヰヶ-ンΓンぶ a ﾐadačﾐí foﾐd┞ ふ§ンΓヴ-ヴヰヱぶ zřízeﾐé podle zákoﾐa 
č. 89/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík 

 

OHIhodﾐí korporaIe OHIhodﾐí korporaIe ┗┞ﾏezeﾐé zákoﾐeﾏ č. Γヰ/ヲヰヱヲ SH., o oHIhodﾐíIh 
korporaIíIh: 

 OHIhodﾐí společﾐosti 
o ┗eřejﾐá oHIhodﾐí společﾐost 

o koﾏaﾐditﾐí společﾐost 
o společﾐost s ručeﾐíﾏ oﾏezeﾐýﾏ 

o akIio┗á společﾐost 
o e┗ropská společﾐost  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
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
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o e┗ropské hospodářské zájﾏo┗é sdružeﾐí 
 Družst┗a 

o družst┗o 

o soIiálﾐí družst┗o 

o e┗ropská družste┗ﾐí společﾐost 
 

OSVČ OsoHa saﾏostatﾐě ┗ýdělečﾐě čiﾐﾐá dle zákoﾐa č. ヱヵヵ/ヱΓΓヵ SH., 
o důIhodo┗éﾏ pojištěﾐí 

Posk┞to┗atelé 
soIiálﾐíIh služeH 

Posk┞to┗atelé soIiálﾐíIh služeH zapsaﾐí ┗ registru posk┞to┗atelů soIiálﾐíIh 
služeH dle zákoﾐa č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH., o soIiálﾐíIh služHáIh 

4.3. V┞ﾏezeﾐí oprá┗ﾐěﾐýIh partﾐerů 

 

Pro tuto ┗ýz┗u jsou oprá┗ﾐěﾐýﾏi partner┞ partﾐeři s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ i Hez fiﾐaﾐčﾐího 
příspě┗ku.  

Prá┗ﾐí forﾏa partﾐera Hez fiﾐaﾐčﾐího příspě┗ku ﾐeﾐí oﾏezeﾐa.3
 Partﾐer se podílí ﾐa realizaIi 

┗ěIﾐýIh akti┗it projektu ふﾐapř. forﾏou koﾐzultaIí, odHorﾐé garaﾐIeぶ a ﾐeﾐí ﾏu posk┞to┗áﾐ žádﾐý 
fiﾐaﾐčﾐí příspě┗ek za účast při realizaIi projektu. 

Partnerem se ﾐerozuﾏí suHjekt, který je ┗ doda┗atelskéﾏ či odHěratelskéﾏ ┗ztahu k příjeﾏIi dotaIe 
ふﾐapř. ﾐestátﾐí ﾐezisko┗á orgaﾐizaIe, která posk┞tuje příjeﾏIi za úhradu soIiálﾐí služH┞, doda┗atel 
ﾏateriálu, odHěratel ┗ýroHků/služeHぶ. 

F┞ziIká osoHa, která ﾐeﾐí saﾏostatﾐě ┗ýdělečﾐě čiﾐﾐá, ﾐeﾏůže Hýt do projektu zapojeﾐa jako 
partner. 

 

OHeIﾐě ﾏůže dle pra┗idel OP) oprá┗ﾐěﾐýﾏ partnerem s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ Hýt pouze osoHa, 
která ﾐepatří ﾏezi suHjekt┞, které se ﾐeﾏohou ┗ýz┗┞ účastﾐit z dů┗odů iﾐsol┗eﾐIe, pokut, dluhu ふ┗iz 
┗┞ﾏezeﾐí ┗ ráﾏIi části ヴ.2 této ┗ýz┗┞ぶ. 

Příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé orgaﾐizačﾐíﾏi složkaﾏi státu ﾏohou Hýt partﾐer┞ s fiﾐaﾐčﾐíﾏ 
příspě┗keﾏ pouze ┗ projektech, kde je v poziIi žadatele/příjeﾏIe jejiIh zřizo┗atel. Úzeﾏﾐí 
saﾏosprá┗ﾐé Ielk┞ a jiﾏi zřizo┗aﾐé orgaﾐizaIe ﾏohou Hýt partﾐer┞ s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ pouze 
v projekteIh, kde ┗zájeﾏﾐý ┗ztah příjeﾏIe a daﾐého partﾐera uﾏožňuje posk┞to┗áﾐí prostředků 
z rozpočtu příjeﾏIe do rozpočtu partﾐera ┗ souladu s platﾐýﾏi prá┗ﾐíﾏi předpis┞, zejﾏéﾐa zákoﾐeﾏ 
č. ヲヵヰ/ヲヰヰヰ SH., o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh úzeﾏﾐíIh rozpočtů. 

F┞ziIká osoHa, která ﾐeﾐí saﾏostatﾐě ┗ýdělečﾐě čiﾐﾐá, ﾐeﾏůže Hýt do projektu zapojena jako 

partner. 

                                                           
3
 Partﾐereﾏ Hez fiﾐaﾐčﾐího příspě┗ku ﾏůže Hýt prá┗ﾐiIká osoHa se sídleﾏ ┗ EU ﾐeHo ┗ ráﾏIi zeﾏí, jež jsou čleﾐ┞ 

E┗ropského sdružeﾐí ┗olﾐého oHIhodu, ﾐeHo f┞ziIká osoHa půsoHíIí jako osoHa saﾏostatﾐě ┗ýdělečﾐě čiﾐﾐá ふresp. ┗ 
zahraﾐičí oHdoHﾐě půsoHíIíぶ, která ﾏá registro┗aﾐé ﾏísto podﾐikáﾐí ┗ EU. 
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4.4. Míra podpor┞ – rozpad zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
T┞p příjeﾏIe dle pra┗idel 

spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí 
E┗ropský podíl PříjeﾏIe Státﾐí 

rozpočet 

Obce  

Příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé kraji a 
oHIeﾏi ふs ┗ýjiﾏkou škol a školskýIh 
zařízeﾐíぶ 
DoHro┗olﾐé s┗azk┞ oHIí 

85 % 5 % 10 % 

Soukroﾏoprá┗ﾐí suHjekt┞ ┗┞koﾐá┗ajíIí 
┗eřejﾐě prospěšﾐou čiﾐﾐost4

: 

OHeIﾐě prospěšﾐé společﾐosti 
Spolky 

Ústa┗┞ 

Círk┗e a ﾐáHožeﾐské společﾐosti 
NadaIe a ﾐadačﾐí foﾐd┞ 

Místﾐí akčﾐí skupiﾐ┞ 

Hospodářská koﾏora, Agrárﾐí koﾏora  
Svazy, asociace  

85 % 0 % 15 % 

Ostatﾐí suHjekt┞ ﾐeoHsažeﾐé ┗e ┗ýše 
u┗edeﾐýIh kategoriíIh: 
OHIhodﾐí společﾐosti:  

- ┗eřejﾐá oHIhodﾐí společﾐost  
- koﾏaﾐditﾐí společﾐost  
- společﾐost s ručeﾐíﾏ oﾏezeﾐýﾏ  
- akIio┗á společﾐost  
- e┗ropská společﾐost   
- e┗ropské hospodářské zájﾏo┗é 

sdružeﾐí 
Státﾐí podﾐik┞ 

Družst┗a: 
- družst┗o  
- soIiálﾐí družst┗o 

- e┗ropská družste┗ﾐí společﾐost 
OSVČ 

Profesﾐí koﾏor┞ 

85 % 15 % 0 % 

 

4.5. Ma┝iﾏálﾐí a ﾏiﾐiﾏálﾐí ┗ýše Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu 

 Miﾐiﾏálﾐí ┗ýše Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu:     400.000,-- CZK  

 Ma┝iﾏálﾐí ┗ýše Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu: 2.845.638,75 CZK 

 

4.6. Forﾏa fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
Ex ante / Ex post 

 

V┞s┗ětleﾐí kategorií je k dispoziIi ┗ OHeIﾐé části pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ ráﾏIi Operačﾐího 
prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost ふkoﾐkrétﾐí odkaz ﾐa elektroﾐiIkou ┗erzi tohoto dokuﾏeﾐtu ┗iz část ヱヰ.2 

této ┗ýz┗┞ MASぶ. 

                                                           
4
 Tj. hla┗íﾏ účeleﾏ čiﾐﾐosti daﾐého suHjektu ﾐeﾐí ┗┞t┗ářeﾐí zisku 
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4.7. IﾐforﾏaIe o podﾏíﾐkáIh ┗eřejﾐé podpor┞ 

InforﾏaIe o ┗eřejﾐé podpoře ふ┗četﾐě podpor┞ de ﾏiﾐiﾏisぶ jsou k dispoziIi ┗ OHeIﾐé části pra┗idel 
pro žadatele a příjeﾏIe ┗ ráﾏIi Operačﾐího prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost ふkoﾐkrétﾐí odkaz ﾐa 
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část ヱ0.ヲ této ┗ýz┗┞ MASぶ. 
 

V┞hlašo┗atel ﾐad ráﾏeI pra┗idel staﾐo┗eﾐýIh prá┗ﾐíﾏi předpis┞ pro tuto ┗ýz┗u staﾐo┗uje, že 
prostředk┞, jež Hudou ﾐaplňo┗at zﾐak┞ ┗eřejﾐé podpor┞, Hudou příjeﾏIi podpor┞, jeho partﾐerůﾏ, či 
dalšíﾏ suHjektůﾏ5

,
 posk┞to┗áﾐ┞ ┗ režiﾏu podpor┞ de minimis, ﾐeHo případﾐě ┗ režiﾏu příslušﾐé 

kategorie Hloko┗é ┗ýjiﾏk┞ ze zákazu ┗eřejﾐé podpor┞ ┗hodﾐé pro akti┗it┞ Iﾐ┗estičﾐí priorit┞ ヲ.ン OP), 
nebo v režiﾏu podpor┞ dle Rozhodﾐutí Koﾏise č. ヲヰヱヲ/ヲヱ/EU, ┗ případě služeH oHeIﾐého 
hospodářského zájﾏu ふzejﾏéﾐa soIiálﾐíIh služeHぶ.  

Posk┞to┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků orgáﾐůﾏ ┗eřejﾐé sprá┗┞ ﾐeﾐaplňuje kuﾏulati┗ﾐě zﾐak┞ ┗eřejﾐé 
podpor┞, a tudíž ﾐezakládá ┗eřejﾐou podporu. 

U projektů, u ﾐiIhž Hude posk┞tﾐutí podpor┞ z OP) zakládat ┗eřejﾐou podporu ﾐeHo podporu de 
minimis, budou, pokud to bude rele┗aﾐtﾐí, apliko┗áﾐ┞ předpis┞ EU staﾐo┗ujíIí horﾐí hraﾐiIi 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí tako┗ého projektu z ┗eřejﾐýIh zdrojů ふtz┗. iﾐteﾐzitu ┗eřejﾐé podpor┞ぶ. Výše této hraﾐiIe 
se od┗íjí od t┞pu podpořeﾐé akti┗it┞, suHjektu příjeﾏIe a ┗ ﾐěkterýIh případeIh také od specifik 

Iílo┗é skupiﾐ┞ projektu. Pro podporu de ﾏiﾐiﾏis je liﾏiteﾏ oHjeﾏ podpor┞ pro jedeﾐ podﾐik a 
┗┞ﾏezeﾐé oHdoHí. VíIe iﾐforﾏaIí lze ﾐalézt ┗ OHeIﾐé části pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ ráﾏIi 
Operačﾐího prograﾏu zaﾏěstﾐaﾐost ふkoﾐkrétﾐí odkaz ﾐa elektronickou verzi tohoto dokumentu viz 

část ヱ0.ヲ této ┗ýz┗┞ぶ. V důsledku toho je ﾏožﾐé, že projekt ﾐeHude z ┗eřejﾐýIh zdrojů podpořeﾐ 
v ﾏa┝iﾏálﾐíﾏ rozsahu ┗┞plý┗ajíIíﾏ z ┗┞ﾏezeﾐí ┗ části 4.4 této ┗ýz┗┞ ふMíra podpor┞ – rozpad zdrojů 
fiﾐaﾐIo┗áﾐíぶ. 
 

! V ráﾏIi jedﾐoho projektu ﾐelze koﾏHiﾐo┗at ┗íIe režiﾏů ┗eřejﾐé podpor┞. 
 

 

5. VěIﾐé zaﾏěřeﾐí 
5.1. Popis podporo┗aﾐýIh akti┗it 

Výz┗a MAS Vodňaﾐská r┞Ha je ┗┞hlašo┗áﾐa ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa sIh┗áleﾐou Strategii CLLD/prograﾏo┗ý 
ráﾏeI OP). Výčet podporo┗aﾐýIh akti┗it ┗e ┗ýz┗ě MAS ┗┞Ihází ze zjištěﾐýIh potřeH osoH, které žijí ﾐa 
úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha. 
 

Ve ┗ýz┗ě jsou podporo┗áﾐ┞ t┞to akti┗it┞:  
 

2.1 Koﾏuﾐitﾐí soIiálﾐí práIe  
ヲ.ヲ Koﾏuﾐitﾐí Ieﾐtra 

 

Budou podporo┗áﾐ┞ pouze akti┗it┞, které ﾏají příﾏý dopad ﾐa Iílo┗é skupiﾐ┞, tj. akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé 
ﾐa příﾏou práIi s Iílo┗ýﾏi skupiﾐaﾏi.  

                                                           
5
 Pokud budou v ráﾏIi projektu dalšíﾏ suHjektůﾏ propláIeﾐ┞ ﾐapř. ﾏzdo┗é příspě┗k┞ pro uﾏístěﾐí osoH┞ z Iílo┗é skupiﾐ┞ 

ﾐa praIo┗ﾐí ﾏísto, ﾐeﾐí ﾏožﾐo ┗┞loučit z┗ýhodﾐěﾐí i těIhto suHjektů ﾐa trhu, a ┗ztahují se ﾐa ﾐě ted┞ pra┗idla posk┞to┗áﾐí 
┗eřejﾐé podpor┞. Je ted┞ pra┗děpodoHﾐé, že ┗ průHěhu realizaIe projektu Hude těﾏto suHjektůﾏ pro účel┞ ┗┞užití 
ﾏzdo┗ýIh příspě┗ků přiděleﾐa ┗eřejﾐá podpora/podpora de ﾏiﾐiﾏis.  
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Jedﾐotli┗é akti┗it┞ lze při realizaIi projektů ﾏezi seHou ﾐa┗zájeﾏ koﾏHiﾐo┗at. ) popisu projektu ┗šak 
ﾏusí Hýt jasﾐě zřejﾏé, které čiﾐﾐosti spadají do daﾐé akti┗it┞ a stejﾐě tak ﾏusí Hýt ﾐáklad┞ ﾐa 
jedﾐotli┗é t┞p┞ akti┗it odděleﾐ┞ ┗ rozpočtu projektu. 
 

Další podﾏíﾐk┞: 
 

Ma┝iﾏálﾐí oHjeﾏ ﾐákladů iﾐ┗estičﾐího Iharakteru ふﾐákup dlouhodoHého hﾏotﾐého i ﾐehﾏotﾐého 
majetku) na celko┗ýIh příﾏýIh způsoHilýIh ﾐákladeIh projektu čiﾐí ヵヰ %. 
 

Akti┗it┞ ﾏusí ﾏít dopad přede┗šíﾏ ﾐa Iílo┗é skupiﾐ┞ z úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha. 

PodroHﾐé defiﾐiIe ┗ýše u┗edeﾐýIh akti┗it ┗iz příloha této ┗ýz┗┞ č. ヱ – Popis podporo┗aﾐýIh akti┗it.  

 

5.2. Iﾐdikátor┞ 

Pravidla týkajíIí se iﾐdikátorů, ┗četﾐě defiﾐiI jedﾐotli┗ýIh iﾐdikátorů, jsou k dispozici v OHeIﾐé části 
pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ ráﾏIi Operačﾐího prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost ふkoﾐkrétﾐí odkaz ﾐa 
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část ヱヰ.ヲ této ┗ýz┗┞ MAS). 

 

V žádosti o podporu žadatel u┗ede Iílo┗ou hodﾐotu ふtj. hodﾐotu, která se Ihápe jako zá┗azek 
žadatele, kterého ﾏá dosáhﾐout dík┞ realizaIi projektu u┗edeﾐého ┗ žádosti o podporuぶ 
k ﾐásledujíIíﾏ iﾐdikátorůﾏ: 
 

Kód6
 Náze┗ iﾐdikátoru  Měrﾐá jedﾐotka  T┞p iﾐdikátoru  

60000  Celko┗ý počet účastﾐíků  Osoby Výstup  

67001  KapaIita podpořeﾐýIh služeH  Místa  Výstup  

67010  V┞uží┗áﾐí podpořeﾐýIh služeH  Osoby  Výsledek  

55102 Počet podpořeﾐýIh koﾏuﾐitﾐíIh Ieﾐter )ařízeﾐí Výstup 

 

V případě, že projekt podporu získá, Hude ﾏít žadatel po┗iﾐﾐost kroﾏě iﾐdikátorů se zá┗azkeﾏ 
┗┞kazo┗at dosažeﾐé hodﾐot┞ také pro: 
a) Iﾐdikátor┞ ┗ýstupů, které ﾐa┗azují ﾐa Iharakteristik┞ účastﾐíků jako je ﾐapř. ┗ěk, posta┗eﾐí ﾐa 
trhu práIe, případﾐé zﾐe┗ýhodﾐěﾐí, atd. T┞to iﾐdikátor┞ se ﾐačítají autoﾏatiIk┞ z Moﾐitoro┗aIího 
listu podpořeﾐé osoH┞ skrze iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ IS ESF ヲヰヱヴ+, který příjeﾏIe zpraIo┗á┗á společﾐě se 
)prá┗ou o realizaIi projektu ふ)oRぶ;  
b) Iﾐdikátor┞ z taHulek u┗edeﾐýIh ﾐíže, které jsou rele┗aﾐtﾐí ┗ůči pláﾐo┗aﾐýﾏ akti┗itáﾏ a 
podporo┗aﾐýﾏ Iílo┗ýﾏ skupiﾐáﾏ projektu. Žadatel ﾏá po┗iﾐﾐost ┗ žádosti o podporu u těIhto 
iﾐdikátorů ┗┞plﾐit pole Iílo┗á hodﾐota. Pokud je daﾐý iﾐdikátor ┗ůči projekto┗ýﾏ akti┗itáﾏ 
ﾐerele┗aﾐtﾐí, pak je ﾏožﾐé u ﾐěj u┗ést Iílo┗ou hodﾐotu ヰ. U ┗ýsledko┗ýIh iﾐdikátorů, které se týkají 
účastﾐíků, žadatel u┗ede ┗žd┞ Iílo┗ou hodﾐotu ヰ. Dosažeﾐé hodﾐot┞ iﾐdikátorů u┗edeﾐýIh ﾐíže 
Hudou příjeﾏIeﾏ ┗┞kazo┗áﾐ┞ prostředﾐiIt┗íﾏ )prá┗┞ o realizaIi projektu ふ)oRぶ ┗ IS KPヱヴ+. Sledo┗áﾐí 
paraﾏetrů týkajíIíIh se podpořeﾐýIh osoH a sou┗isejíIí iﾐdikátor┞ jsou detailﾐě popsáﾐ┞ ┗ OHeIﾐé 
části pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ ráﾏIi Operačﾐího prograﾏu zaﾏěstﾐaﾐost ┗ kapitole ヱΒ. 

 

                                                           
6
 Jedﾐá se o kód Národﾐího číselﾐíku iﾐdikátorů ヲヰヱヴ+. Některé iﾐdikátor┞ jsou záro┗eň kódo┗áﾐ┞ podle E┗ropské koﾏise. 
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Kód Náze┗ iﾐdikátoru  Měrﾐá 
jednotka  

T┞p iﾐdikátoru  

80500 Počet ﾐapsaﾐýIh a z┗eřejﾐěﾐýIh aﾐal┞tiIkýIh a 
strategiIkýIh dokuﾏeﾐtů ふ┗č. e┗aluačﾐíIhぶ  

Dokumenty Výstup 

 

 

Kód Náze┗ iﾐdikátoru Měrﾐá 
jednotka 

Typ 

iﾐdikátoru 

67310  

 

Bý┗alí účastﾐíIi projektů, u ﾐiIhž iﾐter┗eﾐIe forﾏou 
soIiálﾐí práIe ﾐaplﾐila s┗ůj účel  

Osoby Výsledek 

62500 ÚčastﾐíIi ┗ proIesu ┗zdělá┗áﾐí/odHorﾐé přípra┗┞ po 
ukoﾐčeﾐí s┗é účasti 

Osoby Výsledek 

62600 ÚčastﾐíIi, kteří získali k┗alifikaIi po ukoﾐčeﾐí s┗é účasti Osoby Výsledek 

62800 )ﾐe┗ýhodﾐěﾐí účastﾐíIi, kteří po ukoﾐčeﾐí s┗é účasti 
hledají zaﾏěstﾐáﾐí, jsou ┗ proIesu ┗zdělá┗áﾐí/odHorﾐé 
přípra┗┞, rozšiřují si k┗alifikaIi ﾐeHo jsou zaﾏěstﾐaﾐí, a 
to i OSVČ 

 Osoby Výsledek 

 

 

5.3. Cílo┗é skupiﾐ┞  

 

Náze┗ Iílo┗é skupiﾐ┞ DefiﾐiIe Iílo┗é skupiﾐ┞ 

OsoH┞ soIiálﾐě ┗┞loučeﾐé a osoH┞ soIiálﾐíﾏ 
┗┞loučeﾐíﾏ ohrožeﾐé 

OsoH┞ ┗┞čleﾐěﾐé ﾐeHo ohrožeﾐé ┗┞čleﾐěﾐíﾏ 
ﾏiﾏo Hěžﾐý ži┗ot společﾐosti, které se do ﾐěj ┗ 
důsledku ﾐepřízﾐi┗é soIiálﾐí situaIe ﾐeﾏohou 
zapojit. 

OsoH┞ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ  
 

OsoH┞ s tělesﾐýﾏ, ﾏeﾐtálﾐíﾏ, duše┗ﾐíﾏ, 
sﾏ┞slo┗ýﾏ ﾐeHo koﾏHiﾐo┗aﾐýﾏ postižeﾐíﾏ, 
jehož dopad┞ čiﾐí ﾐeHo ﾏohou čiﾐit osoHu 
zá┗islou ﾐa poﾏoIi jiﾐé osoH┞.  

OsoH┞ s koﾏHiﾐo┗aﾐýﾏi diagﾐózaﾏi  
 

OsoH┞ s ┗íIe druh┞ postižeﾐí ふtělesﾐýﾏ, 
ﾏeﾐtálﾐíﾏ, duše┗ﾐíﾏ, sﾏ┞slo┗ýﾏぶ, jehož 
dopad┞ čiﾐí ﾐeHo ﾏohou čiﾐit osoHu zá┗islou ﾐa 
poﾏoIi jiﾐé osoH┞.  

OsoH┞ žijíIí ┗ soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýIh lokalitáIh OsoH┞ žijíIí ┗ úzeﾏíIh, které H┞l┞ ideﾐtifiko┗áﾐ┞ 
jako soIiálﾐě ┗┞loučeﾐé lokalit┞. Pro potřeH┞ OP) 
Hude priﾏárﾐíﾏ zdrojeﾏ iﾐforﾏaIí o těIhto 
lokalitáIh aktualizo┗aﾐá GaHalo┗a zprá┗a ふk 
dispoziIi ┗ ヶ/ヲヰヱヵぶ, ﾐiIﾏéﾐě je ﾏožﾐé 
podporo┗at i soIiálﾐě ┗┞loučeﾐé lokalit┞ 
ideﾐtifiko┗aﾐé ┗ jiﾐýIh studiíIh. 
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Imigranti a azylanti CiziﾐIi s uděleﾐýﾏ ┗ízeﾏ k poH┞tu ﾐad Γヰ dﾐů, 
dlouhodoHýﾏ ﾐeHo tr┗alýﾏ poH┞teﾏ ┗ ČR. 

Bezdoﾏo┗Ii a osoH┞ žijíIí ┗ ﾐe┗┞ho┗ujíIíﾏ ﾐeHo 
ﾐejistéﾏ uH┞to┗áﾐí  
 

OsoH┞ přeží┗ajíIí ┗eﾐku, osoH┞ ┗ ﾐoIlehárﾐě, 
osoH┞ ┗ uH┞to┗ﾐáIh pro Hezdoﾏo┗Ie, osoH┞ ┗ 
poH┞to┗ýIh zařízeﾐíIh pro žeﾐ┞, osoH┞ před 
opuštěﾐíﾏ iﾐstituIe, uži┗atelé dlouhodoHější 
podpor┞, osoH┞ žijíIí ┗ ﾐejistéﾏ H┞dleﾐí, osoH┞ 
ohrožeﾐé ┗┞stěho┗áﾐíﾏ, osoH┞ ohrožeﾐé 
doﾏáIíﾏ ﾐásilíﾏ, osoH┞ žijíIí ┗ pro┗izorﾐíIh a 
ﾐeoH┗┞klýIh sta┗HáIh, osoH┞ žijíIí ┗ ﾐe┗hodﾐéﾏ 

H┞dleﾐí, osoH┞ žijíIí ┗ přelidﾐěﾐéﾏ H┞tě.  
OHěti trestﾐé čiﾐﾐosti  
 

OHětí se rozuﾏí f┞ziIká osoHa, které H┞lo ﾐeHo 
ﾏělo Hýt trestﾐýﾏ čiﾐeﾏ uHlížeﾐo ﾐa zdra┗í, 
způsoHeﾐa ﾏajetko┗á ﾐeHo ﾐeﾏajetko┗á újﾏa 
ﾐeHo ﾐa jejíž úkor se paIhatel trestﾐýﾏ čiﾐeﾏ 
obohatil.  

OsoH┞ pečujíIí o ﾏalé děti  
 

OsoH┞ pečujíIí o osoHu ﾏladší ヱヵ let.  

OsoH┞ pečujíIí o jiﾐé zá┗islé osoH┞  
 

OsoH┞ pečujíIí o osoHu ﾏladší ヱヰ let, zá┗islou ﾐa 
péči druhé osoH┞ ┗ I. stupﾐi zá┗islosti ﾐeHo 
pečujíIí o osoHu jakéhokoli┗ ┗ěku, která je 
zá┗islá ﾐa péči druhé osoH┞ ┗e II., III. ﾐeHo IV. 
stupﾐi zá┗islosti.  

Rodiče saﾏoži┗itelé  
 

Nepro┗daﾐé, o┗do┗ělé ﾐeHo roz┗edeﾐé žeﾐ┞, 
s┗oHodﾐí, o┗do┗ělí ﾐeHo roz┗edeﾐí ﾏuži a žeﾐ┞ i 
ﾏuži osaﾏělí z jiﾐýIh ┗ážﾐýIh dů┗odů, ﾐežijí-li s 

druheﾏ, popřípadě s družkou ﾐeHo s partﾐereﾏ, 
kteří pečují o osoHu ﾏladší ヱヵ let.  

OsoH┞ dlouhodoHě či opako┗aﾐě ﾐezaﾏěstﾐaﾐé  
 

 UIhazeči o zaﾏěstﾐáﾐí e┗ido┗aﾐí ﾐa ÚP 
ČR déle ﾐež ヱ rok  
UIhazeči o zaﾏěstﾐáﾐí, jejiIhž doHa 
e┗ideﾐIe ﾐa ÚP ČR dosáhla ┗ posledﾐíIh 
ヲ leteIh souhrﾐﾐé délk┞ ヱヲ ﾏěsíIů  

OsoH┞ ohrožeﾐé předlužeﾐostí  
 

OsoH┞, které ﾏají ┗ýdaje ┗┞šší ﾐež příjﾏ┞ a 
ﾐejsou sIhopﾐ┞ plﾐit s┗é fiﾐaﾐčﾐí zá┗azk┞ ふﾐapř. 
ﾐeﾏají uhrazeﾐu jedﾐu splátku ú┗ěruぶ.  
 

OsoH┞ ohrožeﾐé doﾏáIíﾏ ﾐásilíﾏ a zá┗islostﾏi  
 

OsoH┞, které jsou ohrožeﾐ┞ Hlízkýﾏi osoHaﾏi 
žijíIíﾏi ┗e společﾐé doﾏáIﾐosti ふps┞IhiIké, 
f┞ziIké či se┝uálﾐí ﾐásilí a dále osoH┞, které jsou 
┗e sta┗u zá┗islosti, kd┞ se Hez daﾐé látk┞, akti┗it┞ 
ﾐeHo osoH┞ ﾐedokáží oHejít ふﾐapř. zá┗islost ﾐa 
ﾐá┗┞ko┗é látIe, ﾐa hazardﾐíIh hráIh, ﾐa práIi 
apod.).  

OsoH┞ ┗ ﾐeHo po ┗ýkoﾐu trestu  
 

V ráﾏIi této ┗ýz┗┞ pro účel┞ akti┗it s ┗ýjiﾏkou 
soIiálﾐího podﾐikáﾐí jsou to:  

 Osoby ┗e ┗ýkoﾐu trestu odﾐětí s┗oHod┞ 

OsoH┞ opouštějíIí ┗ýkoﾐ trestu odﾐětí s┗oHod┞  
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OsoH┞ opouštějíIí iﾐstituIioﾐálﾐí zařízeﾐí  
 

V ráﾏIi této ┗ýz┗┞ pro účel┞ akti┗it s ┗ýjiﾏkou 
soIiálﾐího podﾐikáﾐí jsou to:  
- OsoH┞ opouštějíIí zařízeﾐí pro ┗ýkoﾐ ústa┗ﾐí 
ﾐeHo oIhraﾐﾐé ┗ýIho┗┞  

OsoH┞ ohrožeﾐé ┗íIeﾐásoHﾐýﾏi rizik┞  
 

OsoH┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, 
ohrožeﾐé uﾏístěﾐíﾏ do iﾐstituIioﾐálﾐí ┗ýIho┗┞, 
┗┞růstajíIí ┗ rodiﾐáIh ohrožeﾐýIh IhudoHou 
ﾐeHo ﾐefuﾐkčﾐíIh rodiﾐáIh, ┗ ﾐáhradﾐí rodiﾐﾐé 
péči apod.  

OsoH┞ ohrožeﾐé speIifiIkýﾏi zdra┗otﾐíﾏi rizik┞  
 

OsoH┞ ohrožeﾐé ﾐezdra┗ýﾏ ži┗otﾐíﾏ st┞leﾏ, 
zá┗islostﾏi, žijíIí ┗ oHlasteIh s ┗┞ššíﾏ ┗ýsk┞teﾏ 
speIifiIkýIh zdra┗otﾐíIh rizik, ┗e ┗┞loučeﾐýIh 
lokalitáIh a ┗ regioﾐeIh ohrožeﾐýIh IhudoHou  

SoIiálﾐí praIo┗ﾐíIi 
 

PraIo┗ﾐíIi, ﾐa které se ┗ztahuje §ヱヰΓ a ヱヱヰ 
zákoﾐa č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH., o soIiálﾐíIh služHáIh.  

PraIo┗ﾐíIi ┗ soIiálﾐíIh služHáIh 

 

Pro účel┞ této ┗ýz┗┞ jsou to praIo┗ﾐíIi ┗ 
soIiálﾐíIh služHáIh, ﾐa které se ┗ztahuje § ヱヱヶ 
zákoﾐa č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH., o soIiálﾐíIh služHáIh.  

 

6. IﾐforﾏaIe o způsoHilosti ┗ýdajů 

6.1. VěIﾐá způsoHilost 

Pra┗idla, jaké kategorie ┗ýdajů jsou způsoHilé, jsou k dispoziIi ┗e SpeIifiIké části pra┗idel pro žadatele 
a příjeﾏIe ┗ ráﾏIi Operačﾐího prograﾏu zaﾏěstﾐaﾐost pro projekt┞ se skutečﾐě ┗zﾐiklýﾏi ┗ýdaji a 
případﾐě také s ﾐepříﾏýﾏi ﾐáklad┞ ふkoﾐkrétﾐí odkaz ﾐa elektronickou verzi tohoto dokumentu viz 

část ヱヰ.ヲ této ┗ýz┗┞ぶ.  
 

Pokud příjeﾏIe čerpá ﾐa zaﾏěstﾐaﾐIe příspě┗ek ﾐa podporu zaﾏěstﾐá┗áﾐí osoH se zdra┗otﾐíﾏ 
postižeﾐíﾏ dle § ΑΒ zákoﾐa č. ヴンヵ/ヲヰヰヴ SH., o zaﾏěstﾐaﾐosti, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, ﾐeHo jiﾐý 

příspě┗ek posk┞to┗aﾐý Úřadeﾏ práIe ČR, jehož ┗ýše se staﾐo┗í ﾐa základě skutečﾐě ┗┞ﾐaložeﾐýIh 
prostředků ﾐa osoHﾐí ﾐáklad┞ zaﾏěstﾐaﾐIů,  ﾐeﾏůže současﾐě čerpat podporu ┗ ráﾏIi 
předkládaﾐého projektu ﾐa úhradu osoHﾐíIh ﾐákladů zaﾏěstﾐaﾐIů, ﾐa které žadatel poHírá teﾐto 
příspě┗ek. 
 

6.2. Časo┗á způsoHilost 

Časo┗ě způsoHilé jsou ﾐáklad┞ ┗zﾐiklé ┗ doHě realizaIe projektu. Datuﾏ zahájeﾐí realizaIe projektu 
ﾐesﾏí předIházet datu ┗┞hlášeﾐí příslušﾐé ┗ýz┗┞ MAS. V případě podpor┞ posk┞to┗aﾐé ┗ režiﾏu 
Hloko┗é ┗ýjiﾏk┞ ze zákazu ┗eřejﾐé podpor┞ ﾏůže platit oﾏezeﾐí, že zahájeﾐí realizaIe projektu ﾏusí 
ﾐásledo┗at po terﾏíﾐu předložeﾐí žádosti o podporu. 

 

6.3. IﾐforﾏaIe o křížo┗éﾏ fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
V ráﾏIi této ┗ýz┗┞ ﾐeﾐí ┗┞užití křížo┗ého fiﾐaﾐIo┗áﾐí uﾏožﾐěﾐo. 

 

6.4. IﾐforﾏaIe o ﾐepříﾏýIh ﾐákladech 

Pra┗idla týkajíIí se ﾐepříﾏýIh ﾐákladů jsou k dispoziIi ┗e SpeIifiIké části pra┗idel pro žadatele a 
příjeﾏIe ┗ ráﾏIi Operačﾐího prograﾏu zaﾏěstﾐaﾐost pro projekt┞ se skutečﾐě ┗zﾐiklýﾏi ┗ýdaji a 
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případﾐě také s ﾐepříﾏýﾏi ﾐáklad┞ ふkoﾐkrétﾐí odkaz ﾐa elektronickou verzi tohoto dokumentu viz 

část 10.ヲ této ┗ýz┗┞ぶ. 
 

Projekt┞ podpořeﾐé ┗e ┗ýz┗áIh MAS aplikují ﾐepříﾏé ﾐáklad┞ ┗e ┗ýši ヲヵ %.  )áro┗eň platí, že pro 
projekt┞, u ﾐiIhž podstatﾐá ┗ětšiﾐa ﾐákladů ┗zﾐikﾐe forﾏou ﾐákupu služeH od e┝terﾐíIh doda┗atelů, 
jsou způsoHilá proIeﾐta ﾐepříﾏýIh ﾐákladů sﾐížeﾐa. Podíl┞ pro ﾐepříﾏé ﾐáklad┞ jsou sﾐížeﾐ┞ pro 
projekty s oHjeﾏeﾏ ﾐákupu služeH ┗ těIhto iﾐteﾐIíIh: 

 

Podíl ﾐákupu služeH ﾐa Ielko┗ýIh příﾏýIh 
způsoHilýIh ﾐákladeIh projektu 

Sﾐížeﾐí podílu ﾐepříﾏýIh ﾐákladů oproti ┗ýše 
u┗edeﾐéﾏu proIeﾐtu ふヲヵ%ぶ 

Do ヶヰ % ┗četﾐě 25 %  

VíIe ﾐež ヶヰ % a ﾏéﾐě ﾐež Γヰ % Sﾐížeﾐí ﾐa ン/ヵ ふヶヰ %ぶ základﾐího podílu ﾐa ヱヵ 
%  

Γヰ % a ┗ýše Sﾐížeﾐí ﾐa ヱ/ヵ ふヲヰ %ぶ základﾐího podílu, tj. ヵ %  
 

ProIeﾐto ﾐepříﾏýIh ﾐákladů je zá┗azﾐé a pe┗ﾐě staﾐo┗eﾐé, ﾐeﾐí ho ted┞ ﾏožﾐé ﾏěﾐit. MAS aﾐi 
žadatel ﾐejsou oprá┗ﾐěﾐi staﾐo┗it si ┗lastﾐí proIeﾐtﾐí sazHu. 
 

 

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsoH podáﾐí, ﾏožﾐost koﾐzultaIí 
7.1. Po┗iﾐﾐé příloh┞ žádosti o podporu 

Neﾐí rele┗aﾐtﾐí 
 

7.2   IﾐforﾏaIe o způsoHu podáﾐí žádosti o podporu 

Žádost o podporu z OP) se zpraIo┗á┗á ┗ elektroﾐiIkéﾏ forﾏuláři ┗ IS KPヱヴ+. Přístup do 
elektroﾐiIkýIh forﾏulářů žádostí o podporu ﾐalezﾐete ﾐa adrese https://mseu.mssf.cz/, orientujte se 

podle Operačﾐího prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost a ideﾐtifikaIe, která je ┗ části ヱ této ┗ýz┗┞.  
 

Žádost o podporu zpraIo┗á┗ejte ┗ českéﾏ jaz┞Ie.  
 

Před podáﾐíﾏ je ﾐutﾐé žádost opatřit podpiseﾏ statutárﾐího zástupIe žadatele, případﾐě 
odpo┗ědﾐou osoHou, kterou k tako┗éﾏu úkoﾐu statutárﾐí zástupIe zﾏoIﾐil; ┗ toﾏto případě je 
ﾐutﾐé, aH┞ k žádosti H┞la připojeﾐa plﾐá ﾏoI podepsaﾐá ┗ IS KPヱヴ+ ﾐeHo jiﾐý dokuﾏeﾐt dokládajíIí 
toto zﾏoIﾐěﾐí. Podpis ﾏusí Hýt k žádosti připojeﾐ příﾏo ┗ IS KPヱヴ+, proto ﾏusí Hýt statutárﾐí 
zástupIe/osoHa oprá┗ﾐěﾐá k podpisu žádosti registro┗aﾐýﾏ uži┗ateleﾏ této aplikaIe. Dále ﾏusí tato 
osoHa dispoﾐo┗at k┗alifiko┗aﾐýﾏ elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏ. V IS KPヱヴ+ uži┗atel ┗┞Hírá koﾐkrétﾐí 
Iertifikát pro podepiso┗áﾐí, kterýﾏ dispoﾐuje. Úspěšﾐé o┗ěřeﾐí platﾐosti elektroﾐiIkého podpisu je 
podﾏíﾐkou pro podáﾐí žádosti. Podáﾐí žádosti proHíhá Huď autoﾏatiIk┞ po podpisu ふpokud si to tak 
daﾐý suHjekt-žadatel ﾐasta┗il ┗ ráﾏIi paraﾏetrů žádostiぶ ﾐeHo k ﾐěﾏu dojde tz┗. ručﾐě ﾐa základě 
akti┗ﾐí ┗olH┞ uži┗atele. Žádost ﾏusí Hýt elektroﾐiIk┞ podepsáﾐa a podáﾐa ┗ IS KP14+ v terﾏíﾐu 
staﾐo┗eﾐéﾏ ┗ části ヱ této ┗ýz┗┞. 
 

PodroHﾐosti o zpraIo┗áﾐí a podáﾐí žádosti o podporu jsou ┗ OHeIﾐé části pra┗idel pro žadatele a 
příjeﾏIe ┗ ráﾏIi Operačﾐího prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost ふodkaz ﾐa elektroﾐiIkou ┗erzi ┗iz část ヱヰ.ヲ této 
┗ýz┗┞ぶ. 
 

https://mseu.mssf.cz/
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7.3  IﾐforﾏaIe o způsoHu posk┞to┗áﾐí koﾐzultaIí k přípra┗ě žádosti o podporu 

Koﾐtakt ﾐa ┗┞hlašo┗atele ┗ýz┗┞ MAS: 
 

 

Adresa ┗┞hlašo┗atele: MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s., ﾐáﾏ. S┗oHod┞ ヱヰ, ンΒΓ ヰヱ Vodňaﾐ┞ 

Koﾐtaktﾐí ﾏísto: MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s., ﾐáﾏ. S┗oHod┞ ヱヰ, ンΒΓ ヰヱ Vodňaﾐ┞ 

Spojeﾐí ﾐa ┗┞hlašo┗atele ふe-mail, telefon): cepakova@masvodryba.cz, tel: +420 602 373 536 

                                                                           kadlecova@masvodryba.cz, tel: +420 725 353 150 

7.4 Další podklad┞ ﾐeHo údaje ﾐezH┞tﾐé pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí 
podpory 

Na základě § ヱヴk odst. ン zákoﾐa č. ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh 
sou┗isejíIíIh zákoﾐů ふrozpočto┗á pra┗idlaぶ je ┗┞hrazeﾐo, že MAS ﾐeHo řídiIí orgáﾐ OP)7 mohou 

kd┞koli ┗ průHěhu řízeﾐí o posk┞tﾐutí podpor┞ ┗┞z┗at žadatele k doložeﾐí dalšíIh podkladů ﾐeHo 
údajů ﾐezH┞tﾐýIh pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí podpor┞. 
 

8. IﾐforﾏaIe o způsoHu hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěru projektů 

8.1. Popis hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěru projektů 

IﾐforﾏaIe o způsoHu hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěru projektů jsou u┗edeﾐ┞ v příloze č. ヲ této ┗ýz┗┞ MAS. 

9. Postup pro ┗ýz┗┞ MAS s dílčíﾏi alokacemi8  

Neﾐí rele┗aﾐtﾐí.  
 

 

10. Přehled ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIe 

10.1. Uﾏístěﾐí te┝tu ┗ýz┗┞ ﾐa ┘eHo┗éﾏ portále MAS  
URL adresa: http://www.vodnanskaryba.eu/mas/opz 

10.2. Odkaz ﾐa pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe 

Pro žádosti o podporu a ﾐásledﾐě také pro realizaIi podpořeﾐýIh projektů platí pra┗idla oHsažeﾐá ┗: 
 OHeIﾐé části pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ ráﾏIi Operačﾐího prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost 

(odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-

/dokument/797767) 

 SpeIifiIké části pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ ráﾏIi OP) pro projekt┞ se skutečﾐě 
┗zﾐiklýﾏi ┗ýdaji a případﾐě také s ﾐepříﾏýﾏi ﾐáklad┞ ふodkaz ﾐa elektroﾐiIkou ┗erzi: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817 ) 

 ŘídiIí orgáﾐ je oprá┗ﾐěﾐ pra┗idla ┗ průHěhu této ┗ýz┗┞ MAS i Hěheﾏ realizaIe projektů 
podpořeﾐýIh ┗ ráﾏIi této ┗ýz┗┞ aktualizo┗at. Aktuálﾐí ┗erze těIhto dokuﾏeﾐtů jsou ┗žd┞ 

k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz/ 

AktualizaIe pra┗idel ﾐeﾐí zﾏěﾐou této ┗ýz┗┞ MAS. 

                                                           
7
 Tj. Miﾐisterst┗o práIe a soIiálﾐíIh ┗ěIí, ﾐa jehož ┗ýz┗u k předkládáﾐí žádostí o podporu tato ┗ýz┗a MAS ﾐa┗azuje. 

8
 Pouze ┗ rele┗aﾐtﾐíIh případeIh. 

mailto:cepakova@masvodryba.cz
mailto:kadlecova@masvodryba.cz
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz/
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10.3. Odkaz ﾐa ┗zor prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí podpor┞ 

S ohledeﾏ ﾐa ┗┞ﾏezeﾐí oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů ふ┗iz část ヴ.2 této ┗ýz┗┞ MAS) jsou rele┗aﾐtﾐí ﾐíže 
u┗edeﾐé ┗zor┞ prá┗ﾐíIh aktů o posk┞tﾐutí podpor┞: 

 Vzor rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe ふodkaz ﾐa elektroﾐiIkou ┗erzi: 
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-

poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364 ) 

 ŘídiIí orgáﾐ Operačﾐího prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost je oprá┗ﾐěﾐ ┗zor┞ prá┗ﾐíIh aktů o 
posk┞tﾐutí podpor┞ ┗ průHěhu této ┗ýz┗┞ MAS i Hěheﾏ realizaIe projektů podpořeﾐýIh 
v ráﾏIi této ┗ýz┗┞ MAS aktualizo┗at. Aktuálﾐí ┗erze těIhto dokuﾏeﾐtů jsou ┗žd┞ k dispozici 

na: https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-

poskytnuti-podpory-na-projekt-opz 

AktualizaIe ┗zorů prá┗ﾐíIh aktů ﾐeﾐí zﾏěﾐou této ┗ýz┗┞. 
 

10.4. Odkaz ﾐa případﾐé další rele┗aﾐtﾐí dokuﾏeﾐt┞ 

  

SIh┗áleﾐá ┗erze Strategie koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha 
na oHdoHí ヲヰヱヴ – 2020 je k dispoziIi ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MAS 
http://www.vodnanskaryba.eu/mas/sclld 

Staﾐo┗┞ MAS Vodňaﾐská r┞Ha,  z. s.  jsou k dispozici na:   

http://www.vodnanskaryba.eu/mas/stanovy 

JedﾐaIí řád VýHěro┗é koﾏise MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. je k dispozici na: 

http://www.vodnanskaryba.eu/mas/jednaci-rady 

JedﾐaIí řád Prograﾏo┗ého ┗ýHoru MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. je k dispozici na:  

http://www.vodnanskaryba.eu/mas/jednaci-rady 

JedﾐaIí řád Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. je k dispozici na:  

http://www.vodnanskaryba.eu/mas/jednaci-rady 

Pokyny k ┗┞plﾐěﾐí žádosti ┗ IS KP14+ jsou k dispozici na:  

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-

/dokument/797956 

 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz
http://www.vodnanskaryba.eu/mas/sclld
http://www.vodnanskaryba.eu/mas/stanovy
http://www.vodnanskaryba.eu/mas/jednaci-rady
http://www.vodnanskaryba.eu/mas/jednaci-rady
http://www.vodnanskaryba.eu/mas/jednaci-rady
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956
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11. Příloh┞ ┗ýz┗┞ MAS k předkládáﾐí žádostí o podporu 

 
1. Popis podporo┗aﾐýIh akti┗it 

2. IﾐforﾏaIe o způsoHu hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěru projektů 

3. Staﾐo┗┞ MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. 
4. JedﾐaIí řád VýHěro┗é koﾏise MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. 
5. JedﾐaIí řád Prograﾏo┗ého ┗ýHoru MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. 
6. JedﾐaIí řád Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. 

7. PriﾐIip┞ koﾏuﾐitﾐí práIe a ┗odítka pro předkládáﾐí projektů koﾏuﾐitﾐí práIe 

 

 

 

 


