
Seﾏiﾐář pro žadatele 

Výzva MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. - 
Prorodiﾐﾐá opatřeﾐí II. 

765/03_16_047/CLLD_16_01_073 

z Operačﾐího prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost 

28. 1. 2019 



Prograﾏ seﾏiﾐáře: 
• Sezﾐáﾏeﾐí oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů s ┗┞hlášeﾐou 

┗ýz┗ou MAS 

• Sezﾐáﾏeﾐí s podﾏíﾐkaﾏi a pra┗idl┞ ┗ýz┗┞ MAS 
staﾐo┗eﾐýﾏi pro realizaIi projektů, které je ﾐutﾐé 
Hrát ┗ potaz Hěheﾏ zpraIo┗áﾐí žádosti o 
podporu. 

• Iﾐforﾏo┗áﾐí žadatelů o způsoHu hodﾐoIeﾐí a 
┗ýHěru projektů 

• Důležité odkaz┞ 

• Kontakty 

 



)ákladﾐí údaje: 
• Číslo výzv┞ : 765/03_16_047/CLLD_16_01_073 

• Prioritﾐí osa 2 SoIiálﾐí začleňováﾐí a boj s chudobou 

• Iﾐvestičﾐí priorita 2.3 Strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého ﾏístﾐího 
rozvoje 

• SpeIifiIký Iíl 2.3.1 )výšit 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 začleňováﾐí ve 
veﾐkovskýIh oblastech 

• V┞hlášeﾐí výzv┞ a zahájeﾐí příjﾏu žádostí:  10.12.2018; 
8:00 hodin 

• Ukoﾐčeﾐí příjﾏu žádostí o podporu:   15.2.2019; 
12:00 hodin 

• Ma┝iﾏálﾐí délka projektu: 36 ﾏěsíIů 

• Nejzazší datum pro ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizace projektu: 
31.12.2022 



)ákladﾐí údaje:  
Cíl ┗ýz┗┞:  

 

Přispět ke slaďo┗áﾐí praIo┗ﾐího a rodiﾐﾐého ži┗ota, 
předIházet soIiálﾐíﾏu ┗┞loučeﾐí pečujíIíIh osob, 
┗četﾐě zlepšeﾐí uplatnitelnosti na trhu práIe 

 

Přispět k zajištěﾐí péče o děti v doHě mimo školﾐí 
┗┞učo┗áﾐí, kdy jsou rodiče v zaﾏěstﾐáﾐí 
 

Přispět ke z┗ýšeﾐí zaﾏěstﾐaﾐosti rodičů 

 

 

 



)ákladﾐí údaje:  

• Fiﾐaﾐčﾐí alokace ┗ýz┗┞ MAS: 3.120.260 Kč 

• Miﾐiﾏálﾐí ┗ýše CZV projektu: 400.000 Kč 

• Ma┝iﾏálﾐí ┗ýše CZV projektu: 3.120.260 Kč 

• Forma fiﾐaﾐIo┗áﾐí: Ex ante/ex post – 

┗┞s┗ětleﾐí OHeIﾐá část Pravidel str. 20 

• Míra spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí: dle typu příjeﾏIe až 

15 % 

 



Oprá┗ﾐěﾐí žadatelé:  
• Obce;  

• DoHro┗olﾐé s┗azk┞ oHIí; 
• Organizace zřizo┗aﾐé oHIeﾏi;  
• Organizace zřizo┗aﾐé kraji;  
• Místﾐí akčﾐí skupiﾐa; 
• Příspě┗ko┗é organizace;  

• Nestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe;  
• OHIhodﾐí korporace;  

• OSVČ;  

• Poradeﾐské a ┗zdělá┗aIí iﾐstituIe;  
• Profesﾐí a podﾐikatelská sdružeﾐí;  
• SoIiálﾐí partﾐeři;  
• Škol┞ a školská zařízeﾐí. 
 

DefiﾐiIe jedﾐotli┗ýIh oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů jsou součástí ┗ýz┗┞ 



V┞ﾏezeﾐí oprá┗ﾐěﾐýIh partﾐerů 

• Partﾐeři s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ 

 

• Partﾐeři Hez fiﾐaﾐčﾐího příspě┗ku 

 

 



Cílo┗é skupiﾐ┞:  

• Osoby pečujíIí o ﾏalé děti 
• Osoby ┗raIejíIí se na trh práIe po ﾐá┗ratu z 

ﾏateřské/rodičo┗ské do┗oleﾐé 

• Rodiče saﾏoži┗itelé 

 

Definice Iílo┗ýIh skupin jsou součástí ┗ýz┗┞ 



IﾐforﾏaIe o křížo┗éﾏ fiﾐaﾐIo┗áﾐí a 
ﾐepříﾏýIh ﾐákladeIh 

Křížové fiﾐaﾐIováﾐí 
• V ráﾏIi této ┗ýz┗┞ ﾐeﾐí uﾏožﾐěﾐo křížo┗é fiﾐaﾐIo┗áﾐí 

 

Nepříﾏé ﾐáklad┞ 

• Nepříﾏé ﾐáklad┞ max. ve ┗ýši 25 %  příﾏýIh způsoHilýIh ﾐákladů projektu 

• Pro projekty, u ﾐiIhž podstatﾐá ┗ětšiﾐa ﾐákladů vznikne formou ﾐákupu služeH od 
e┝terﾐíIh doda┗atelů, jsou způsoHilá procenta ﾐepříﾏýIh ﾐákladů sﾐížeﾐa – Hližší 
informace viz. SpeIifiIká část pravidel pro žadatele a příjeﾏIe v ráﾏIi OPZ pro 
projekty se skutečﾐě ┗zﾐiklýﾏi ┗ýdaji a případﾐě také ﾐepříﾏýﾏi ﾐáklad┞ od str. 51 

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

• Protože jako základ pro ┗ýpočet oprá┗ﾐěﾐé ┗ýše ﾐepříﾏýIh ﾐákladů v projektu 
ﾏusí Hýt použit┞ skutečﾐě vzﾐiklé způsoHilé výdaje, bude ze strany ŘO na základě 
zá┗ěrečﾐého ┗┞účto┗áﾐí ┗ýdajů projektu o┗ěřeﾐo, zda struktura skutečﾐě ┗zﾐiklýIh 
způsoHilýIh ┗ýdajů ﾐeﾐí v parametru podílu ﾐákupu služeH natolik odlišﾐá, že by 
muselo dojít ke zﾏěﾐě podílu ﾐepříﾏýIh ┗ýdajů.  

 



Podporo┗aﾐé akti┗it┞: 
 

• )ařízeﾐí péče o děti zajišťujíIí péči o děti v doHě mimo 
školﾐí ┗┞učo┗áﾐí ふraﾐﾐí či odpoledﾐí pobyt)  

• Doprovody na kroužk┞ a zájﾏo┗é aktivity  

• Příﾏěstské táHor┞  

• Společﾐá doprava dětí do/ze škol┞ a/nebo příﾏěstského 
táHora  

• Vzdělá┗áﾐí pečujíIíIh osob  

Aktivity ﾏusí ﾏít dopad předevšíﾏ na Iílové skupiny z úzeﾏí 
MAS Vodňaﾐská ryba.  

PodroHﾐé definice ┗ýše u┗edeﾐýIh aktivit – viz příloha č. 1 
┗ýz┗┞ 

 

 



)ařízeﾐí péče o děti zajišťujíIí péči o děti v doHě ﾏiﾏo 
školﾐí v┞učováﾐí ふraﾐﾐí či odpoledﾐí poH┞tぶ  

= dětské kluH┞ 

)ařízeﾐí péče o děti zajišťujíIí péči o děti v doHě mimo školﾐí 
v┞učováﾐí ふraﾐﾐí či odpoledﾐí pobyt)  

Podpora je určeﾐa na:  

•  ┗┞Hudo┗áﾐí zařízeﾐí a zajištěﾐí služeH péče o děti mimo režiﾏ 
┗┞hlášk┞ č. 74/2005 Sb., o zájﾏo┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí.  

• Doplﾐěﾐí  Ih┞HějíIí kapacity stá┗ajíIíIh iﾐstituIioﾐálﾐíIh forem 
tohoto typu ふškolﾐí družiﾐ┞, kluby) s dobou provozu odpo┗ídajíIí 
potřeHáﾏ rodičů (oproti současﾐé ﾐaHídIe družiﾐ též v časﾐýIh 
raﾐﾐíIh hodiﾐáIh a až do pozdﾐího odpoledne).  

V této souvislosti je pro iﾐiIiátor┞ projektu žádouIí spolupracovat s 
ﾏístﾐě příslušﾐou školou.  

Cíleﾏ opatřeﾐí je zajištěﾐí péče o děti v doHě mimo školﾐí ┗┞učo┗áﾐí, 
kdy jsou rodiče v zaﾏěstﾐáﾐí. Nejde tedy o podporu ﾏiﾏoškolﾐíIh 
┗zdělá┗aIíIh aktivit, ﾐýHrž o posíleﾐí služeH zajišťujíIíIh péči o děti.  

 



Dětské kluH┞ – podﾏíﾐk┞ realizaIe  
• zařízeﾐí je určeﾐo pro děti, které jsou žák┞ 1. stupﾐě )Š ふpopř. přípra┗ﾐé 

tříd┞ )Š)  

• ﾏiﾐiﾏálﾐí kapacita zřizo┗aﾐého zařízeﾐí je 5 dětí, přičeﾏž optiﾏálﾐí počet 
dětí na jednu pečujíIí osobu je ﾐej┗ýše 15  

• do rozpočtu projektu je ﾏožﾐé zahrnout také ﾐáklad┞ na doprovody dětí 
před/po ┗┞učo┗áﾐí do/z pro┗ozo┗aﾐého zařízeﾐí a ﾐáklad┞ na pečujíIí 
osobu v doHě pobytu skupiny dětí ve ┗eﾐko┗ﾐíIh prostoráIh tak, aby se 
skupinou dětí byly ┗žd┞ 2 pečujíIí osoby  

• služH┞ péče o děti mohou Hýt posk┞to┗áﾐ┞ i v prostoráIh, ve kterýIh je 
pro┗ozo┗áﾐa družiﾐa podle školského zákoﾐa; ﾐeﾐí ┗šak ﾏožﾐý překr┞┗ 
doby provozu obou zařízeﾐí, ta ﾏusí Hýt přesﾐě odlišeﾐa, tomu pak bude 
odpo┗ídat i ┗ýše ﾐájeﾏﾐého ふﾐáklad┞ na ┗┞Ha┗eﾐí budou způsoHilé pouze 
proporIioﾐálﾐě ve vztahu k ┗┞užití pro a mimo projekt)  

• s rodiči dětí ﾏusí příjeﾏIe v průHěhu realizace uza┗řít píseﾏﾐou smlouvu 
o posk┞to┗áﾐí služH┞ s aktualizaIí na každý školﾐí rok ふpodﾏíﾐka realizace 
projektu; ﾐeﾐí součástí žádosti o podporu)  

 



Doprovod┞ ﾐa kroužk┞ a zájﾏové aktivit┞  
 

 

• Podpora je určeﾐa na zajištěﾐí dopro┗odů dětí na kroužk┞ a zájﾏo┗é aktivity  

• Doprovody ﾏusí Hýt ┗žd┞ ┗ázáﾐ┞ na aktivitu )ařízeﾐí péče o děti zajišťujíIí péči o 
děti v doHě mimo školﾐí ┗┞učo┗áﾐí ふraﾐﾐí či odpoledﾐí pobyt) tj. dětský klub 

• Nemohou Hýt realizo┗áﾐ┞ jako saﾏostatﾐý projekt  

 

Podﾏíﾐk┞ realizace:  

• týká se rodičů se školﾐíﾏi dětﾏi (1. stupeň )Šぶ  
• v rozpočtu projektu mohou Hýt doprovody zahrnuty Huď jako služHa (kapitola 

rozpočtu Nákup služeHぶ, anebo ﾏůže Hýt dopro┗ázejíIí osoba zaﾏěstﾐáﾐa na 
DPČ/DPP (kapitola rozpočtu OsoHﾐí ﾐáklad┞) 

• jedno dítě ﾏůže ┗┞užít doprovod (tam a zpětぶ ﾏa┝iﾏálﾐě 3 x týdﾐě  

• s rodiči dětí ﾏusí příjeﾏIe uza┗řít píseﾏﾐou smlouvu o posk┞to┗áﾐí služH┞ s 
aktualizaIí na každý školﾐí rok ふpodﾏíﾐka realizace projektu; ﾐeﾐí součástí žádosti 
o podporu)  

• ┗edeﾐí deﾐﾐí evidence dopro┗ázeﾐýIh dětí  
 

 



Příﾏěstské táHor┞ 

• Podpora je určeﾐa na zajištěﾐí služeH péče o děti v doHě 
školﾐíIh prázdﾐiﾐ. Příﾏěstský táHor ﾏůže Hýt realizo┗áﾐ i 
jako saﾏostatﾐý projekt. Současﾐě ﾐeﾏůže Hýt souHěžﾐě 
realizo┗áﾐ v kombinaci s aktivitou doprovody na kroužk┞ a 
zájﾏo┗é aktivity.  

Podﾏíﾐk┞ realizace:  

• doba koﾐáﾐí příﾏěstského táHora je omezena pouze na 
praIo┗ﾐí dny  - ﾐepoH┞tové táHor┞ 

• ﾏiﾐiﾏálﾐí kapacita příﾏěstského táHora je 10 dětí  
• s rodiči dětí ﾏusí příjeﾏIe uza┗řít píseﾏﾐou smlouvu o 

posk┞to┗áﾐí služH┞ na dobu trváﾐí jedﾐotlivého turnusu 
popřípadě víIe turﾐusů v daﾐéﾏ školﾐíﾏ roce 

• je ﾐutﾐé ┗ést deﾐﾐí evidenci přítoﾏﾐýIh dětí  
 



Dopra┗a dětí do/ze škol┞ a/ﾐeHo 
příﾏěstského táHora 

• Podpora je určeﾐa na zajištěﾐí dopravy dětí do/ze škol┞ a/nebo příﾏěstského 

táHora ふtýká se dětí předškolﾐího ┗ěku a žáků 1. stupﾐě )Šぶ.  
• Společﾐá doprava ﾏůže Hýt realizo┗áﾐa i jako saﾏostatﾐý projekt.  

Společﾐá doprava dětí do/ze škol┞ a/nebo příﾏěstského táHora ﾏůže Hýt pro┗ozo┗áﾐa, 
pokud platí alespoň jedno z ﾐíže u┗edeﾐýIh kritérií:  
• neexistuje žádﾐé spojeﾐí hromadnou dopravou,  

• neexistuje vhodﾐé spojeﾐí hromadnou dopravou ve ┗hodﾐéﾏ čase ふdítě by na 

začátek nebo po konci ┗┞učo┗áﾐí/příﾏěstského táHora čekalo víIe ﾐež 30 min.),  

• ﾐávazﾐost spojů hroﾏadﾐé dopravy je koﾏplikovaﾐá ふpřestup┞, čekáﾐí na 

jedﾐotli┗é spoje, interval mezi jedﾐotli┗ýﾏi spoji je větší ﾐež 1 hod.).  

 

Žadatel v žádosti o podporu ﾏusí ┗žd┞ odů┗odﾐit potřeHﾐost služH┞. V případě 

realizace společﾐé dopravy dětí do/z příﾏěstského táHora je ﾐezH┞tﾐé ﾏísto realizace 

příﾏěstského táHora přizpůsoHit délIe oH┗┞klé dojížďk┞ do spádo┗ýIh předškolﾐíIh a 

školﾐíIh zařízeﾐí.  
 



Dopra┗a dětí do/ze škol┞ a/ﾐeHo 
příﾏěstského táHora 

Podﾏíﾐk┞ realizace:  

•  týká se rodičů s předškolﾐíﾏi a školﾐíﾏi dětﾏi (1. stupeň )Šぶ  
• v rozpočtu projektu ﾏůže Hýt společﾐá doprava zahrnuta pouze jako služHa (v 

kapitole rozpočtu Nákup služeHぶ  
• ﾐeﾐí ﾏožﾐé v┞užívat vlastﾐího dopra┗ﾐího prostředku příjeﾏIe dotace nebo 

rodiče dítěte  

• cena služH┞ v┞plývá ze smlouvy s dopravcem ふﾐeﾐí ┗ázaﾐá na ┗eřejﾐou dopravu)  

• s rodiči dětí ﾏusí příjeﾏIe uza┗řít píseﾏﾐou smlouvu o posk┞továﾐí služH┞ s 
aktualizaIí na každý školﾐí rok ふpodﾏíﾐka realizace projektu; ﾐeﾐí součástí žádosti 
o podporu)  

• doporučujeﾏe vedeﾐí deﾐﾐí evidence přepra┗o┗aﾐýIh dětí  
• ﾐáklad┞ na doprovázejíIí/pečujíIí osoby Hěheﾏ cesty jsou způsoHilýﾏi ﾐáklad┞ 

projektu vžd┞ v případě doprovázeﾐí předškolﾐíIh dětí, u žáků 1. stupﾐě )Š jen 
pokud příjeﾏIe uzﾐá tento doprovod za potřeHﾐý ve z┗lášť odů┗odﾐěﾐýIh 
případeIh ふﾐapř. ┗┞žaduje-li to zdra┗otﾐí stav dítěte apod.); ve druhéﾏ u┗edeﾐéﾏ 
případě ﾏusí žadatel odů┗odﾐit potřeHﾐost služH┞  

• přepra┗Ie ﾏusí dodržo┗at zákoﾐﾐé předpis┞ ふsedačk┞ a poutáﾐí dětí pás┞ぶ  
 



Vzdělá┗áﾐí pečujíIíIh osoH 

• Jedﾐá se o další profesﾐí ┗zdělá┗áﾐí pro pečujíIí osoby 
zaﾏěřeﾐé na zlepšeﾐí jejich přístupu na trh práIe, 
┗četﾐě ┗ýkoﾐu saﾏostatﾐé ┗ýdělečﾐé čiﾐﾐosti.  

• Volba profesﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾏusí odpo┗ídat potřeHáﾏ 
podporo┗aﾐé Iílo┗é skupiny a ﾏusí ﾏít vazbu na 
projektem deklaro┗aﾐé praIo┗ﾐí uplatﾐěﾐí.  

• Dosažeﾐé ┗zděláﾐí by podpořeﾐýﾏ osoHáﾏ ﾏělo 
usnadnit jejich uplatﾐěﾐí ﾐapříklad v dětskýIh klubech, 
na příﾏěstskýIh táHoreIh nebo jako OSVČ.  



Podﾏíﾐk┞ v┞kazováﾐí ﾐěkterýIh ﾐákladů v oHlasti 
aktivit týkajíIíIh se ProrodiﾐﾐýIh opatřeﾐí:  

 
Podﾏíﾐk┞ v┞kazováﾐí ﾐěkterýIh ﾐákladů v oHlasti aktivit týkajíIíIh se 
ProrodiﾐﾐýIh opatřeﾐí:  
• Iílo┗ou skupiﾐou jsou rodiče dětí; ┗ýdaje, které ﾐeﾏají příﾏý ┗ztah k Iílo┗é 

skupiﾐě, ﾐejsou způsoHilýﾏi ﾐáklad┞ projektu ふﾐapř. stra┗ﾐé dětí, jízdﾐé či 
případﾐé ┗stupﾐéぶ, ﾐeﾏohou ted┞ Hýt součástí rozpočtu projektu  

• Iesto┗ﾐé pečujíIíIh/dopro┗ázejíIíIh osoH spadá do ﾐepříﾏýIh ﾐákladů  
• v případě společﾐé dopra┗┞ dětí do/ze škol┞ a /ﾐeHo příﾏěstského táHora 

┗ ráﾏIi regioﾐu ふpříﾏěstské oHlasti, ┗eﾐko┗ské regioﾐ┞ぶ je ﾐutﾐo ┗┞užít 
služHu dopra┗Ie; položka Hude zahrﾐuta do kapitol┞ rozpočtu Nákup 
služeH  

• případﾐé příspě┗k┞ rodičů ふpoﾐížeﾐé o úhradu ┗ýdajů ﾏiﾏo rozpočet 
projektu, ﾐapř. stra┗ﾐé dětíぶ ﾏohou Hýt zahrﾐut┞ do spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí ze 
straﾐ┞ příjeﾏIe ふpokud H┞ částka ┗┞HraﾐýIh příspě┗ků přesáhla ┗ýši 
spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí, Hude se jedﾐat o příjﾏ┞ projektuぶ  

• ┗ýdaje, které ﾐejsou hrazeﾐ┞ z projektu, ale jsou ﾐezH┞tﾐé pro jeho 
realizaIi ふﾐapř. stra┗ﾐé dětíぶ je třeHa u┗ést ┗ žádosti o podporu  
 



Podﾏíﾐk┞ v┞ﾏezujíIí Iílovou skupiﾐu rodičů 
v┞užívajíIíIh služeH péče o děti:  

 
• U Iílo┗é skupiny rodičů dětí ﾏusí Hýt zajištěﾐa vazba na trh práIe.  

PříjeﾏIe ﾏá pro každé dítě ┗┞uží┗ajíIí služeH v ráﾏIi projektu píseﾏﾐě doložeﾐo, že oba rodiče (resp. 
jiﾐé osoby pečujíIí o dítě ve společﾐé doﾏáIﾐostiぶ splňují jedno z ﾐásledujíIíIh kritérií:  
• jsou zaﾏěstﾐaﾐí, ┗┞koﾐá┗ají podnikatelskou čiﾐﾐost,  
• v případě ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti si zaﾏěstﾐáﾐí akti┗ﾐě hledají, jsou zapojeni v procesu ┗zdělá┗áﾐí či 

rekvalifikace.  

 

Osoby pečujíIí o dítě jsou uvedeny v přihlášIe dítěte do zařízeﾐí. V případě střída┗é péče stačí u┗ést 
údaje pro jednu z doﾏáIﾐostí, kde dítě poHý┗á. Spolu s přihláškou rodič doloží ﾐásledujíIí doklady:  

• zaﾏěstﾐaﾐý rodič doloží pot┗rzeﾐí zaﾏěstﾐa┗atele o praIo┗ﾐíﾏ poﾏěru ふpraIo┗ﾐí smlouva, DPP, 
DPČぶ s u┗edeﾐíﾏ doby tr┗áﾐí praIo┗ﾐího poﾏěru; OSVČ doloží pot┗rzeﾐí ČSS) o úhradě od┗odů na 
soIiálﾐí pojištěﾐí  

• ﾐezaﾏěstﾐaﾐý rodič ふpřípadﾐě jiﾐá pečujíIí osoba) doloží pot┗rzeﾐí z ÚP ČR o tom, že je veden v 
evidenci uIhazečů o zaﾏěstﾐáﾐí ふpopř. pot┗rzeﾐí od poﾏáhajíIí organizace); osoby v procesu 
┗zdělá┗áﾐí doloží pot┗rzeﾐí o studiu  

• osoby aHsol┗ujíIí rek┗alifikačﾐí kurz doloží pot┗rzeﾐí o účasti na rek┗alifikačﾐíﾏ kurzu a 
Iertifikát/pot┗rzeﾐí o jeho úspěšﾐéﾏ ukoﾐčeﾐí, pokud byl kurz ukoﾐčeﾐ v doHě koﾐáﾐí projektu  

 

Aktualizo┗aﾐá pot┗rzeﾐí budou předkládáﾐa s každou zprá┗ou o realizaci projektu. V případě OSVČ se 
aktualizo┗aﾐé pot┗rzeﾐí dokládá zpětﾐě ┗žd┞ s ročﾐíﾏ ┗┞účto┗áﾐíﾏ plateb pojistﾐého.  

 



Nepodporo┗aﾐé akti┗it┞ 

V této ┗ýz┗ě ﾐeHudou podporo┗áﾐ┞ ﾐásledujíIí akti┗it┞:  
• Volﾐočaso┗é aktivity  

• PC/jaz┞ko┗é kurz┞ jako saﾏostatﾐý projekt  
• Os┗ěto┗á čiﾐﾐost/kaﾏpaﾐě jako saﾏostatﾐý projekt  
• Tvorba koﾏple┝ﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů ┗četﾐě e-

learﾐiﾐgo┗ýIh kurzů  
• Provoz ﾏateřskýIh a rodiﾐﾐýIh Ieﾐter  
• Vzdělá┗áﾐí čleﾐů realizačﾐího týﾏu s ┗ýjiﾏkou 

┗zdělá┗áﾐí realizačﾐího týﾏu - pečujíIíIh osoH.  
 



Přípra┗a žádosti o podporu 
PROJEKTOVÝ )ÁMĚR 

1. CO CHCEME A MŮŽEME )MĚNIT?  
2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT? 

3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ? 

1. CO CHCEME A MŮŽEME )MĚNIT?  
– Defiﾐo┗áﾐí koﾐkrétﾐíIh proHléﾏů ふideﾐtifikováﾐí potřeH Iílové skupiﾐ┞),  

které chceme a jsme schopni projektem zﾏěﾐit. 
Doporučeﾐí: 
• jedna z ﾐejdůležitějšíIh částí žádosti, ﾐeodHý┗ejte ji, 

• Huďte koﾐkrétﾐí a e┝aktﾐí: čísla, data, 

• soustřeďte se na ty potřeH┞, které korespoﾐdují s Iíli a aktivitami projektu,  

a tuto vazbu prokažte, 
• držte se Iílo┗é skupiﾐ┞/Iílo┗ýIh skupin, 

• odvolejte se na aﾐal┞tiIké ﾏateriál┞, dejte je do příloh┞, 
• odvolejte se na strategiIké dokumenty, dejte je do příloh┞. 
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Přípra┗a žádosti o podporu 
ヱ. CO CHCEME A MŮŽEME )MĚNIT?  

– Součástí defiﾐiIe proHléﾏu je ┗žd┞ také speIifikaIe Iílové skupiﾐ┞ projektu,  
tj. osoH, kterýIh se proHléﾏ týká. 

Doporučeﾐí: 

• ┗┞ﾏezeﾐí a charakteristika CS: ┗┞ﾏezeﾐá ┗ěkeﾏ, pohla┗íﾏ, etnicitou, úzeﾏíﾏ, kulturou, 
soIioekoﾐoﾏiIkýﾏ posta┗eﾐíﾏ, jinak definovanou skupinovou příslušﾐostí, jako je ﾐapř. 
dlouhodoHá ﾐezaﾏěstﾐaﾐost, 

• číﾏ ostřeji ┗┞ﾏezeﾐá, tíﾏ lépe ふHezHřehost ﾐapo┗ídá, že ﾐe┗íte pořádﾐě, co chcete, a tak 
chcete dělat ┗šeIhﾐo pro ┗šeIhﾐ┞), 

• projekt ﾏůže ﾏít ┗íIe CS, pak ale u každé je třeHa z┗lášť popsat potřeH┞, 
• charakteristika selekti┗ﾐí: znaky, trendy, proHléﾏ┞, jež chcete řešit v projektu vazba na 

potřeH┞ CS, 
• projekt ﾏusí prokazatelﾐě korespondovat s potřeHaﾏi CS, na kterou je zaﾏěřeﾐ = ideálﾐě 

vyjmenujte potřeH┞ CS a ke každé přiřaďte aktivitu projektu, kterou chcete danou potřeHu 
naplnit, 

• jmenujte jen ty potřeH┞ CS, které projektem hodláte ﾐaplňo┗at ふostatﾐí potřeH┞ ﾏůžete 
také zﾏíﾐit, ale s ┗┞s┗ětleﾐíﾏ, proč je projekt ﾐeřeší, případﾐě že je řešíte  
v projektu jiﾐéﾏ). 

. 
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Přípra┗a žádosti o podporu 
1. CO CHCEME A MŮŽEME )MĚNIT?  

– Cíl projektu ﾏusí Hýt: 
 1) reálﾐě dosažitelﾐý ┗ daﾐéﾏ čase a za daﾐýIh podﾏíﾐek, 
 ヲぶ ﾏěřitelﾐý, aH┞ H┞lo ﾏožﾐé po ukoﾐčeﾐí projektu prokázat jeho ﾐaplﾐěﾐí      

poﾏoIí k┗aﾐtifiko┗aﾐýIh údajů. 

– Cíle projektu dělíﾏe ﾐa: 
 1) Hlavﾐí = “gloHálﾐí zﾏěﾐa“, ke které projekt přispí┗á - forﾏulo┗áﾐ oHeIﾐěji,  
 2) SpeIifiIké = koﾐkrétﾐí zﾏěﾐ┞, které projekt přiﾐese ふSMARTぶ. 
 

Doporučeﾐí: 

• při ┗┞t┞čo┗áﾐí Iílů ┗┞Iházejte z potřeH ふiﾐ┗erzﾐě: proHléﾏůぶ, které jste si předeﾏ definovali: 

splﾐěﾐí ┗┞t┞čeﾐého Iíle = ﾐaplﾐěﾐí defiﾐo┗aﾐé potřeH┞ (= odstraﾐěﾐí popsaﾐého proHléﾏu), 

• dbejte na dosažitelﾐost Iílů ふjiž při ┗┞t┞čo┗áﾐí Iílů ﾏusíte ﾏít předsta┗u o akti┗itáIh), 

• dbejte na ﾏěřitelﾐost Iílů ふpři formulaci Iílů se ptejte, zda splﾐěﾐí takto forﾏulo┗aﾐého Iíle 

lze ﾐějak prokázat/zﾏěřit). 
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Přípra┗a žádosti o podporu 
2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT? 

– V ráﾏIi přípra┗┞ projektu je ﾐutﾐé definovat aktivity ふstrategiiぶ, kterýﾏi Hude projekt 
realizo┗áﾐ. 

– Aktivity ﾏají Hýt prostředkeﾏ k dosažeﾐí Iíle projektu, ﾏezi Iíli a klíčo┗ýﾏi akti┗itaﾏi 
ﾏusí Hýt propojeﾐí.  

Doporučeﾐí: 

• vedou k plﾐěﾐí Iílů, jsou prostředkeﾏ, ﾐástrojeﾏ, ne Iíleﾏ saﾏotﾐýﾏ, 
• udržujte vazbu potřeH┞ – Iíle – aktivity, 

• v projektu ﾐeﾏají co dělat aktivity, u kterýIh ﾐeprokážete, že slouží k ﾐaplﾐěﾐí Iílů,  
ať už příﾏo nebo podpůrﾐě, 

• t┗oří tělo projektu, 

• to, co se bude ┗lastﾐě s Iílo┗ou skupinou a pro Iílo┗ou skupinu dělat,  
• koﾐkrétﾐí rozpis praIí: kdo, kdy, co, jak, s kýﾏ, kde, jak často bude dělat,  
• shluky podoHﾐýIh dílčíIh aktivit = klíčové aktivity ふseřaďte v žádosti chronologicky nebo v 

ﾐějaké jasﾐé logice),  

• ﾐapř. praIo┗ﾐí a Hilaﾐčﾐí diagnostika, pořádáﾐí příﾏěstskýIh táHorů pro děti praIujíIíIh 

rodičů. 
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Přípra┗a žádosti o podporu 
ン. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ?. 

– )ákladﾐíﾏ ﾐástrojeﾏ jsou iﾐdikátor┞ OPZ. 

– U iﾐdikátorů se setkáváﾏe s děleﾐíﾏ ﾐa:  
 ヱぶ Výstup┞ = iﾐdikátor┞ se zá┗azkeﾏ, 
 ヲぶ Výsledk┞ = iﾐdikátor┞ Hez zá┗azku, ale je ﾐutﾐé je sledo┗at. 

Doporučeﾐí: 
• každá aktivita ﾏusí ﾏít ﾐějaký koﾐkrétﾐí, ﾏěřitelﾐý a doklado┗atelﾐý ┗ýstup, 
• iﾐdikátor┞ jsou ukazatele úspěIhu, ﾐaplﾐěﾐí Iíle, a to v předeﾏ staﾐo┗eﾐé ﾏíře,  

ﾐapř. 5 rek┗alifiko┗aﾐýIh osob – doložeﾐo smlouvami s účastﾐík┞ a prezeﾐčﾐíﾏi listinami. 

– V ráﾏIi přípra┗┞ projektu je dále ﾐutﾐé proﾏýšlet ┗eškerá ﾏožﾐá rizika. 

Doporučeﾐí: 
• pojmenujte rizika úspěšﾐé realizace projektu, 

• popište způsoH┞ eliminace těIhto rizik či záložﾐí strategie v případě, že se rizika ﾐaplﾐí, 
• rozlište: rizika na straﾐě Iílové skupiny ふﾐapř. demotivace, fluktuace, ﾐepřipra┗eﾐostぶ, 

       rizika na straﾐě realizátora ふﾐapř. ﾏálo kreati┗ﾐí týﾏ, ﾐízká kvalifikace,             

neznalost teréﾐu, fluktuace), 

       vﾐější rizika ふﾐapř. ekoﾐoﾏiIká krize, koﾏuﾐálﾐí volby). 
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LogiIký ráﾏeI projekto┗é žádosti 
Nástroj, který ve velmi koﾐIeﾐtro┗aﾐé podoHě obsahuje základﾐí informace o projektu  

a záro┗eň ověřuje logiku projektu (vazbu mezi čiﾐﾐostﾏi, ┗ýstup┞ a Iíli projektu). 

LOGICKÝ RÁMEC UMOŽŇUJE:  
• organizaci a systemizaci Ielko┗ého ﾏ┞šleﾐí o projektu,  

• upřesﾐěﾐí ┗ztahů mezi Iíleﾏ, účeleﾏ, ┗ýstupeﾏ a aktivitami projektu,  

• jasﾐé staﾐo┗eﾐí ┗ýkoﾐﾐostﾐíIh ukazatelů a kritérií,  
• pro┗áděﾐí kontroly dosažeﾐí Iílů, účelu, realizaci ┗ýstupů a aktivit projektu,  

• udržo┗at r┞Ihlý a srozuﾏitelﾐý přehled o obsahu, rozsahu a zaﾏěřeﾐí projektu. 

Doporučeﾐí: 
• sestavuje se před saﾏotﾐýﾏ psaﾐíﾏ projektu, 

• sepsáﾐí žádosti je pak mnohem jedﾐodušší a hla┗ﾐě je žádost sprá┗ﾐě strukturo┗aﾐá a 

přehledﾐá. 

 

K v┞plﾐěﾐí žádosti přistupujte s vědoﾏíﾏ, že v průHěhu procesu hodﾐoIeﾐí se bude v┞Iházet 

výhradﾐě z iﾐforﾏaIí, které vaše žádost obsahuje. VšeIhﾐ┞ části žádosti proto v┞plňujte 

pečlivě, srozuﾏitelﾐě a koﾐkrétﾐě. 
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Iﾐdikátor┞ 



 

 



Iﾐdikátor┞  

• 6 00 00 – podpořeﾐý rodič, který se dík┞ 

uﾏístěﾐí dítěte do projektu mohl zapojit na 

trhu práIe  

• 5 00 01 – rele┗aﾐtﾐí pro aktivity na podporu 

zařízeﾐí péče o děti v doHě mimo školﾐí 
┗┞učo┗áﾐí, dětskýIh skupin a příﾏěstskýIh 

táHorů 
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Iﾐdikátor┞  
• CS projektů jsou rodiče, ﾐikoli děti 
• Možﾐo započítat jeﾐ jedﾐoho z rodičů ふz osoH 

pečujíIíIh o dítě ┗e společﾐé doﾏáIﾐostiぶ 
• V jedﾐoﾏ zařízeﾐí je ┗íIe sourozeﾐIů ﾐeHo jedﾐo 

dítě ┗┞uží┗á ┗íIe služeH – podpořeﾐou osoHou 
pouze jedeﾐ z rodičů  

• Střídavá péče – podpořeﾐou osoHou je jedﾐa 
osoHa z každé doﾏáIﾐosti  

• Matka na rodičovské dovoleﾐé -  ﾐutﾐá ┗azHa ﾐa 
trh práIe ふpraIo┗ﾐí sﾏlou┗aぶ 
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VěIﾐá a časová způsoHilost výdajů 



VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
)půsoHilý výdaj:  

 je v souladu s prá┗ﾐíﾏi předpis┞ ふzejﾏéﾐa legislativou EU a ČR)  

 je v souladu s pravidly programu a s podﾏíﾐkaﾏi posk┞tﾐutí podpory  

 je přiﾏěřeﾐý (viz kapitola 6.1 SpeIifiIké části pravidel pro žadatele  

a příjeﾏIe) 

 vznikl v doHě realizace projektu a byl uhrazen ﾐejpozději do 

okaﾏžiku ukoﾐčeﾐí administrace zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ o realizaci projektu 

 ┗áže se na aktivity projektu, které jsou úzeﾏﾐě způsoHilé 

 je řádﾐě ideﾐtifiko┗atelﾐý, prokazatelﾐý a doložitelﾐý 
 

 

 

32 



VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
 

Kategorie způsoHilýIh výdajů OP) 

 
• ヱ. Celkové způsoHilé výdaje 

– ヱ.ヱ Příﾏé ﾐáklad┞   
ヱ.ヱ.ヱ  OsoHﾐí ﾐáklad┞   
ヱ.ヱ.ヲ  Cesto┗ﾐé 

1.1.3  )ařízeﾐí, ┗┞Ha┗eﾐí a spotřeHﾐí ﾏateriál 
ヱ.ヱ.ヴ  Nákup služeH  
ヱ.ヱ.ヵ  DroHﾐé sta┗eHﾐí úpra┗┞ ふdo ヴヰ tis. Kčぶ 
ヱ.ヱ.ヶ  Příﾏá podpora CS  

– 1.2 Nepříﾏé ﾐáklad┞  
 

• ヲ. Celkové ﾐezpůsoHilé výdaje 
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VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
1.1.1 OsoHﾐí ﾐáklad┞ 

 mzdy a platy praIo┗ﾐíků, kteří jsou příjeﾏIeﾏ nebo partnerem s 
fin. příspě┗keﾏ zaﾏěstﾐaﾐí ┗ýhradﾐě pro projekt  příslušﾐá část mezd nebo platů zaﾏěstﾐaﾐIů, kteří se na 
realizaci projektu podílejí pouze částí s┗ého ú┗azku  ostatﾐí osoHﾐí ﾐáklad┞ na zaﾏěstﾐaﾐIe, kteří jsou zaﾏěstﾐáﾐi 
na DPČ nebo DPP  výdaje na odﾏěﾐ┞  nesﾏí přesáhﾐout obvyklou výši v daﾐéﾏ ﾏístě, čase a oboru!   pro poro┗ﾐáﾐí osoHﾐíIh ┗ýdajů lze ┗┞užít Iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ  
o průﾏěrﾐéﾏ ┗ýdělku (ISPV) dostupﾐý  na 
www.mpsv.cz/ISPV.php  ŘO z┗eřejňuje přehled oHv┞klýIh výší mezd a platů pro 
ﾐejčastější pozice v ráﾏIi projektů podpořeﾐýIh z OPZ na 
portálu www.esfcr.cz 
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VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
1.1.1 OsoHﾐí ﾐáklad┞ 

 PS, DPČ, DPP ﾏusí Hýt uza┗řeﾐ┞ v souladu se zákoﾐíkeﾏ práIe 

 Mzdové ﾐáklad┞ = hruHá mzda / plat nebo odﾏěﾐa ふDPČ, DPP, 
OSVČぶ + odvody zaﾏěstﾐa┗atele na SP a ZP a další poplatky 
spojeﾐé se zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ hrazeﾐé zaﾏěstﾐa┗ateleﾏ po┗iﾐﾐě 
na základě prá┗ﾐíIh předpisů 

 Náhrad┞  

        - za dovolenou (4, 5 nebo 8 týdﾐů do┗oleﾐé dle typu 
 zaﾏěstﾐa┗atele, viz § 213 zákoﾐa č. 262/2006 Sb., zákoﾐík 
práIeぶ -  způsoHilé pouze v rozsahu, v jakéﾏ odpo┗ídají 
zapojeﾐí  zaﾏěstﾐaﾐIe do realizace projektu 

        - v případě překážek v práIi (v souladu se zákoﾐíkeﾏ práIe) 

        - za dny dočasﾐé praIovﾐí neschopnosti nebo karaﾐtéﾐ┞ 
(jejich  poﾏěrﾐá část) 
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VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
1.1.1 OsoHﾐí ﾐáklad┞ 
 PraIo┗ﾐí ú┗azk┞ zaﾏěstﾐaﾐIe se ﾐesﾏí překrý┗at a ﾐeﾐí ﾏožﾐé, aby byl  

za stejnou práIi placen ┗íIekrát 
 

 Výše úvazku = ﾏa┝iﾏálﾐě 1,0 ふsoučet ┗eškerýIh ú┗azků zaﾏěstﾐaﾐIe  

u ┗šeIh suHjektů zapojeﾐýIh do projektu – příjeﾏIe a partﾐeřiぶ, a to po celou dobu 

zapojeﾐí daﾐého praIo┗ﾐíka do realizace projektu 

 

 Realizačﾐí týﾏ projektu (RT) = zařazeﾐí mezi příﾏé/ﾐepříﾏé ﾐáklad┞ projektu dle 

praIo┗ﾐí ﾐáplﾐě v projektu, dle vazby na CS – příﾏá x ﾐepříﾏá vazba 

 

 PŘÍMÉ NÁKLADY: pouze příﾏá práIe s CS nebo zajištěﾐí ┗ýstupu, který je určeﾐ k 

příﾏéﾏu ┗┞užití CS 

 

 NEPŘÍMÉ NÁKLADY: projekto┗ý/fiﾐaﾐčﾐí ﾏaﾐažer a ostatﾐí pozice ふadﾏiﾐistrati┗ﾐí, 
podpůrﾐéぶ, které ﾐepraIují příﾏo s CS 
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VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
ヱ.ヱ.ヲ Cestovﾐé 

Cestovﾐí ﾐáhrad┞ = ﾐáhrad┞ za jízdﾐí ┗ýdaje, ┗ýdaje za uH┞to┗áﾐí,  
za stra┗ﾐé a za ﾐutﾐé ┗edlejší ┗ýdaje 

Cesto┗ﾐí ﾐáhrad┞ spojeﾐé s praIo┗ﾐíﾏi cestami ふtuzeﾏské i zahraﾐičﾐíぶ 
realizačﾐího týﾏu jsou hrazeny z ﾐepříﾏýIh ﾐákladů 
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VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
 

ヱ.ヱ.ン  )ařízeﾐí a v┞Haveﾐí, vč. ﾐájﾏu a odpisů 
• Iﾐvestičﾐí výdaje = odpiso┗aﾐý hﾏotﾐý majetek ふpořizo┗aIí hodnota ┗┞šší  

ﾐež 40 tis. Kčぶ a ﾐehﾏotﾐý majetek ふpořizo┗aIí cena ┗┞šší ﾐež 60 tis. Kč) 

• Neiﾐvestičﾐí výdaje = ﾐeodpiso┗aﾐý hﾏotﾐý (pořizo┗aIí hodnota ﾐižší  
ﾐež 40 tis. Kčぶ a ﾐehﾏotﾐý majetek ふpořizo┗aIí cena ﾐižší ﾐež 60 tis. Kč) 

• )ařízeﾐí a v┞Haveﾐí pro čleﾐ┞ RT, kteří příﾏo praIují s CS nebo zajišťují ┗ýstup k 
příﾏéﾏu ┗┞užití CS 

• Nákup v┞Haveﾐí pro RT, ﾐapř.  nákup ┗ýpočetﾐí techniky - pro praIo┗ﾐík┞ RT lze pořídit 
pouze tako┗ý počet  kusů zařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí, který odpo┗ídá ┗ýši ú┗azku čleﾐů RT = 1 
ks na 1 ú┗azek; pokud je ú┗azek ﾐižší, lze uplatnit pouze část pořizo┗aIí ceny, ┗ztahujíIí 
se k daﾐéﾏu ú┗azku (0,5 ú┗azek = 0,5 ceny ┗ýpočetﾐí techniky), ú┗azk┞ jedﾐotli┗ýIh 
čleﾐů RT je ﾏožﾐé sčítat 

• Do této skupiny ┗ýdajů patří i ﾐáH┞tek ふrozdíl oproti OP LZZ) 

• Pokud jakýkoli┗ ﾐákup zařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí patří na základě ┗┞ﾏezeﾐí ﾐepříﾏýIh 
ﾐákladů (dle kapitoly 6.4.16) mezi ﾐepříﾏé ﾐáklad┞, nelze tyto ┗ýdaje řadit mezi příﾏé 
způsoHilé  ﾐáklad┞ 
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VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
V ráﾏIi kapitoly 1.1.3 lze také hradit: 
 

• Nájeﾏ či leasing zařízeﾐí a v┞Haveﾐí, budov 

– Operativﾐí leasing = ﾐájeﾏﾐé ふsplátk┞ぶ leasingu, 
smlouva o ﾐájﾏu nebo operati┗ﾐíﾏ leasingu 

– Fiﾐaﾐčﾐí leasing = způsoHilé jsou pouze splátk┞ leasingu, 
┗ztahujíIí se k oHdoHí tr┗áﾐí projektu ふdaﾐě a fiﾐaﾐčﾐí 
čiﾐﾐost proﾐajíﾏatele sou┗isejíIí s leasingovou smlouvou 
nejsou způsoHilýﾏi ┗ýdaji) 

 

• Odpisy ふdaňové) 

– DlouhodoHého hﾏotﾐého a ﾐehﾏotﾐého majetku 
použí┗aﾐého  

pro účel┞ projektu, které ┗┞uží┗á CS 
– Jsou způsoHilýﾏ ┗ýdajeﾏ po dobu tr┗áﾐí projektu za 

předpokladu, že ﾐákup tako┗ého majetku ﾐeﾐí součástí 
způsoHilýIh ┗ýdajů na projekt 
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VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
ヱ.ヱ.ヴ Nákup služeH 

Dodáﾐí služH┞ ﾏusí Hýt ﾐezH┞tﾐé k realizaci projektu a ﾏusí ┗┞t┗ářet novou 

hodnotu  

• zpraIo┗áﾐí aﾐalýz, průzkuﾏů, studií 
• lektorské služH┞ 

• školeﾐí a kurzy 

• ┗┞t┗ořeﾐí ﾐo┗ýIh puHlikaIí, školiIíIh ﾏateriálů nebo ﾏaﾐuálů, CD/DVD… 

• proﾐájeﾏ prostor pro práIi s CS ふﾐapř. proﾐájeﾏ učeHﾐ┞ぶ 
 

1.1.5 DroHﾐé staveHﾐí úprav┞ 

• Cena ┗šeIh dokoﾐčeﾐýIh sta┗eHﾐíIh úpra┗ v jednom zdaňo┗aIíﾏ oHdoHí, 
která ﾐepřesáhﾐe v úhrﾐu 40.000 Kč na každou jednotlivou účetﾐí položku 

majetku 

• Např. úpra┗a praIo┗ﾐího ﾏísta, které usﾐadﾐí přístup osoHáﾏ zdra┗otﾐě 

postižeﾐýﾏ 
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VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
ヱ.ヱ.ヶ Příﾏá podpora pro CS – ﾐeﾐí relevaﾐtﾐí pro tuto výzvu 
 

 

 

 

Iﾐvestičﾐí výdaje: 

• Pro projekty platí oﾏezeﾐí, že podíl iﾐvestičﾐíIh výdajů v ráﾏIi IelkovýIh způsoHilýIh 

výdajů ﾐesﾏí Hýt v┞šší ﾐež 50 % 
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VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
ヱ.ヲ Nepříﾏé ﾐáklad┞  

 

• Max. 25% příﾏýIh způsoHilýIh ﾐákladů projektu 

 

• administrativa, řízeﾐí projektu ふ┗četﾐě fiﾐaﾐčﾐíhoぶ, účetﾐiIt┗í, personalistika 

koﾏuﾐikačﾐí a iﾐforﾏačﾐí opatřeﾐí, oHčerst┗eﾐí a stra┗o┗áﾐí a podpůrﾐé procesy 

pro provoz projektu 

• Iesto┗ﾐí ﾐáhrad┞ spojeﾐé s praIo┗ﾐíﾏi cestami RT 

• spotřeHﾐí ﾏateriál, zařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí ふpapír…) 

• prostory pro realizaci projektu ふﾐájeﾏﾐé, ┗odﾐé, stočﾐé, energie…) 

• ostatﾐí pro┗ozﾐí ┗ýdaje (internet, pošto┗ﾐé, telefon…) 
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VěIﾐá způsoHilost ┗ýdajů  
• 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 projekt┞ s oHjeﾏeﾏ ﾐákupu služeH 
v těIhto iﾐteﾐIíIh: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ヲ. Celkové ﾐezpůsoHilé výdaje 

 

• Pro potřeH┞ OP) se ┗ žádosti o podporu ﾐe┗┞plňují 
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PŘÍJMY PROJEKTU 
• Příjﾏeﾏ projektu se rozuﾏí příjﾏ┞ ┗┞geﾐero┗aﾐé projektem v doHě realizace 

projektu  

• Mezi příjﾏ┞ projektu patří ﾐapř. příjﾏ┞ za posk┞to┗aﾐé služH┞ (koﾐfereﾐčﾐí 
poplatky, poplatky za školeﾐí apod.), příjﾏ┞ za prodej ┗ýroHků, které vznikly v 

ráﾏIi projektu (tj. ┗ýroHků, na jejiIhž vznik byly ┗┞ﾐaložeﾐ┞ ┗ýdaje projektu); 

proﾐájeﾏ prostor, zařízeﾐí, softwaru atd. fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh v ráﾏIi projektu atd. 

• Příjﾏeﾏ projektu nikdy nejsou úrok┞ z Haﾐko┗ﾐího účtu, oHdržeﾐé platby                  

ze sﾏlu┗ﾐíIh pokut, peﾐěžﾐí jistota 

• Do žádosti o podporu se u┗ádí pouze „předpokládaﾐé čisté příjﾏ┞“  

do řádku „Jiﾐé peﾐěžﾐí příjﾏ┞“ (v případě ┗┞ro┗ﾐá┗aIí platby ┗┞počteﾐé na listu 

ISKP příloh┞ 11A) – o tyto příjﾏ┞ bude ┗žd┞ sﾐížeﾐa posk┞tﾐutá podpora ŘO 

• Čistýﾏ příjﾏeﾏ je ta částka příjﾏů, která pře┗┞šuje částku ┗lastﾐího fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
způsoHilýIh ┗ýdajů projektu ze zdrojů příjeﾏIe  (pokud příjeﾏIe ﾏá ┗lastﾐí 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí viz po┗iﾐﾐá ﾏíra spolufiﾐaﾐIo┗áﾐíぶ 

• Nepředpokládaﾐé i předpokládaﾐé čisté příjﾏ┞ se budou reportovat průHěžﾐě 

ve )prá┗áIh o realizaci projektu (ZoR) 
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Časo┗á způsoHilost ┗ýdajů 

• Náklad┞ vzﾐiklé v doHě realizaIe projektu 

• Datuﾏ zahájeﾐí realizaIe projektu ﾐesﾏí předIházet datu ┗┞hlášeﾐí příslušﾐé 
┗ýz┗┞ MAS 

• Oﾏezeﾐí ┗ režiﾏu podpor┞ Hlokové výjiﾏk┞ 

• Nejzazší terﾏíﾐ ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektů: 31. 12. 2022 
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SpolufiﾐaﾐIo┗áﾐí 
 Případﾐé příspěvk┞ rodičů ふpoﾐížeﾐé o úhradu ┗ýdajů mimo 

rozpočet projektu, ﾐapř. stra┗ﾐé dětíぶ mohou Hýt zahrnuty do 

spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí ze strany příjeﾏIe. Pokud by částka 

┗┞HraﾐýIh příspě┗ků přesáhla ┗ýši spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí, bude se 

jednat o příjﾏ┞ projektu, Iož by vedlo ke sﾐížeﾐí podpory 

projektu ze zdrojů ŘO. 

 

 Výdaje, které nebudou součástí projektu ふstra┗ﾐé dětíぶ, ale 

jsou ﾐezH┞tﾐé pro realizaci projektu, je potřeHa přesﾐě 

definovat v projektové žádosti.  
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 Příklad┞  
• Cesto┗ﾐé dětí – ﾐezpůsoHilé ┗ýdaje X Iesto┗ﾐé pečujíIíIh osoH – 

ﾐepříﾏé ﾐáklad┞  
• Nákup a do┗oz jídla ふﾐapř. terﾏoﾐádoH┞) – ﾐezpůsoHilé ┗ýdaje X 

pořízeﾐí ledﾐiIe, mikr. trouH┞, ﾐádoHí pro děti – příﾏé ﾐáklad┞ 

• Nákup ┗┞Ha┗eﾐí saﾏotﾐého zařízeﾐí, které je praIo┗ištěﾏ pečujíIíIh 
osob – příﾏé ﾐáklad┞ X ﾐákup kaﾐIelářskýIh potřeH – ﾐepříﾏé ﾐáklad┞  

• Sta┗eHﾐí úpra┗┞ prostor zařízeﾐí určeﾐýIh pro práIi s dětﾏi – příﾏé 
ﾐáklad┞ X sta┗eHﾐí úpra┗┞ pro projekt saﾏotﾐý – ﾐepříﾏé ﾐáklad┞  

• Proﾐájeﾏ prostor pro družiﾐu – příﾏé ﾐáklad┞ ふNákup služeHぶ X 
proﾐájeﾏ prostor  ┗┞uží┗aﾐýIh k administraci projektu – ﾐepříﾏé 
ﾐáklad┞  
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Příklad┞  

• Společﾐá doprava dětí  – příﾏé ﾐáklad┞ ふNákup 
služeHぶ 

• SlužH┞ péče o děti ┗┞koﾐá┗aﾐé pečujíIí osobou s ŽL – 
příﾏé ﾐáklad┞ ふNákup služeHぶ 

• Kurz zdravotﾐíka – příﾏé ﾐáklad┞ ふNákup služeHぶ 
• Vzděláváﾐí pečujíIíIh osob – ﾏusí Hýt vazba  

na deklaro┗aﾐá praIo┗ﾐí ﾏísta, v ŽoP ﾐutﾐý popis a 
zdů┗odﾐěﾐí pro┗ázaﾐosti na aktivitu Dětského klubu 

• Aﾐiﾏačﾐí ﾐáklad┞ – doporučeﾐí ヱ┝ týdﾐě u příﾏěst. 
táHora, ヱ┝ ﾏěsíčﾐě u dětského kluHu, Ieﾐa za animaci 
– 3 – 5 tisíI Kč 
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Nepříﾏé ﾐáklad┞  

• Papír ふﾐapř. kaﾐIelářský, toaletﾐí, HaliIí, čt┗rtk┞…ぶ 
• Pojištěﾐí odpo┗ědﾐosti za škodu ふu DS po┗iﾐﾐéぶ 
• Cesto┗ﾐé pečujíIíIh/dopro┗ázejíIíIh osoH  
• Nájeﾏ prostor pro adﾏiﾐistrati┗ﾐí zajištěﾐí 

projektu 

• Náklad┞ ﾐa úklid  
• KaﾐIelářské prostředk┞ 

• Náklad┞ ﾐa ┗edeﾐí projektu ふzprá┗a o realizaIiぶ 
• PropagaIe příﾏěstskýIh táHorů 
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NezpůsoHilé ┗ýdaje 

 

• Stra┗ﾐé pro děti 
• )ajištěﾐí ┗ýletů – ﾐáklad┞ ﾐa 

dopra┗u/Iesto┗ﾐé, ┗stupﾐé, potra┗iﾐo┗é 
Halíčk┞ 

• Náklad┞ ﾐa ﾐapsáﾐí projektu 
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NÁVODNÉ VÝPOČTY 

• Realizačﾐí týﾏ 

– Popis ┗ klíčo┗ýIh akti┗itáIh 

– Rozpis praIo┗ﾐí doH┞ - lze zahrﾐout ヱ hodiﾐu před 
a po koﾐáﾐí příﾏěstského táHora 

– Doporučeﾐo ン pečujíIí osoH┞ ﾐa ヲヰ dětí  
– )dra┗otﾐík způsoHilý ┗ případě  ﾐahrazeﾐí pečujíIí 

osoby 

– Mzda pečujíIíIh osoH 

• 29 382 – ヴン ヶヰヱ Kč ふ┗č. od┗odůぶ 
• 168 – ヲΒヴ Kč/hod ふ┗č. od┗odů) 
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NÁVODNÉ VÝPOČTY 

• Společﾐá dopra┗a dětí 
– Musí platit alespoň jedﾐo z kritérií u┗edeﾐého ┗e 

Výz┗ě ŘO ┗ Příloze č.ン 

– Výpočet – ┗zdáleﾐost X km, cena dopravce  za km 

Y Kč/kﾏ 

– Cena jednoho svozu = 2 * X * Y = Z 

– Výpočet kalkulaIe za realizaIi projektu 

• Počet s┗ozů * Ieﾐa jedﾐoho s┗ozu ふ)ぶ 
• Počet ujetýIh kiloﾏetrů * Ieﾐa za kﾏ ふYぶ 
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NÁVODNÉ VÝPOČTY 

• Rozpočto┗á položka )ařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí 
– Výdaje hospodárﾐé a potřeHﾐé pro projekt 

– Nutﾐé zdů┗odﾐěﾐí a  popis ┗ klíčo┗ýIh akti┗itáIh 
projektu 

– Výt┗arﾐé a sporto┗ﾐí potřeH┞ přepočítat ﾐa ヱ dítě 
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IS KP 14+ 



Podáﾐí projekto┗é žádosti v OP Z 

• )řízeﾐí elektroﾐiIkého podpisu a datové sIhráﾐk┞ 

• RegistraIe do s┞stéﾏu IS KPヱヴ+ 

• V┞plﾐěﾐí žádosti o podporu 

• FiﾐalizaIe žádosti o podporu 

• Podepsáﾐí a odesláﾐí žádosti o podporu 

 

• Veškeré žádosti se zasílají jeﾐ v elektroﾐiIké podoHě 
prostředﾐiItvíﾏ IS KP ヱヴ+!!!!!! 

     

      

      

 



Podáﾐí projekto┗é žádosti ┗ OP Z 

PORTÁL IS KPヱヴ+ 
• Produkčﾐí ふostréぶ prostředí ふslouží pro realizaIi OP, zadá┗ají se pouze ostrá dataぶ 

– https://mseu.mssf.cz   
• TeIhﾐiIká podpora IS KPヱヴ+ ┗ ráﾏIi OP)  

– iskp@mpsv.cz 

– Provozﾐí doHa: v praIo┗ﾐíIh dﾐeIh od Β:ヰヰ do ヱヶ:ヰヰ hod. ReakIi ﾐa ┗áš požada┗ek garaﾐtujeﾏe do ヴ hodiﾐ ┗ ráﾏIi 
pro┗ozﾐí doH┞ teIhﾐiIké podpor┞ od oHdržeﾐí požada┗ku. Dotaz┞ zaslaﾐé ﾏiﾏo pro┗ozﾐí doHu Hudou řešeﾐ┞ 
ﾐejpozději ﾐásledujíIí praIo┗ﾐí deﾐ. 

EDUKAČNÍ VIDEO 
– http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa  

PŘÍRUČKY OP) 

– http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz  

– Pok┞ﾐ┞ k v┞plﾐěﾐí žádosti o podporu v IS KPヱヴ+ ふ┗ aktuálﾐíﾏ ┗┞dáﾐíぶ 

TEXTACE VÝ)VY ŘO OP) PRO MAS Č. ヰヴΑ 

– https://www.esfcr.cz/2-3-opz-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj 

TEXTACE VÝ)EV MAS 

– https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz 

 



Titulﾐí oHrazo┗ka IS KP14+ 





V┞t┗ořeﾐí ﾐo┗é žádosti 

• No┗á žádost 
• Sezﾐaﾏ prograﾏů a ┗ýze┗ ふuži┗atel ┗┞Here sprá┗ﾐý OPぶ 
• Ote┗řeﾐé ┗ýz┗┞ ふuži┗atel ┗┞Here Výzvu pro MAS č. ヰン_ヱヶ_ヰヴΑ a klikﾐe ﾐa ﾏodrý odkaz iﾐdi┗iduálﾐí projektぶ 
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Pra┗idla pro ┗┞plňo┗áﾐí žádosti 
• Uži┗atel v┞plňuje záložk┞ postupﾐě (!!!) podle ﾐa┗igačﾐího menu v le┗é části obrazovky. 

• Jednou ┗epsaﾐá data se propisují do dalšíIh záložek, či uﾏožﾐí zakti┗ﾐěﾐí ﾐěkterýIh 

ﾐeakti┗ﾐíIh záložek. 

• UKLÁDAT!!! každou ┗┞plﾐěﾐou záložku, či delší te┝to┗é pole před jeho opuštěﾐíﾏ uložte. 

• PRAVIDLO: 
– Žlutě podHar┗eﾐá pole = poviﾐﾐá 
– Šedivě podHar┗eﾐá pole = volitelﾐá 
– Bíle podHar┗eﾐá pole = v┞plňuje s┞stéﾏ 

 

 Seznam jedﾐotli┗ýIh záložek žádosti 

 PoﾏoIí šipek ﾏožﾐo sezﾐaﾏ  
rozHalo┗at či zabalovat 

 Šedi┗é záložk┞ nejsou přístupﾐé 

 )přístupﾐí se podle dat ┗┞plňo┗aﾐýIh Hěheﾏ 
žádosti 

 Nebo nejsou podle zadaﾐýIh dat po┗iﾐﾐá  

 Možﾐosti ┗┞plﾐěﾐí jedﾐotli┗ýIh 

polí na záložkáIh 

 Te┝t, číslo, datuﾏ 

 VýHěr s rozHalo┗aIího 
sezﾐaﾏu, kaleﾐdáře 

 Checkboxy 

 VýHěr ze sezﾐaﾏu  
a přesuﾐutí  

 No┗ý zázﾐaﾏ 







SpeIifiIké Iíle 

• )áložka je ┗┞plﾐěﾐa autoﾏatiIk┞ dle ﾐasta┗eﾐí ┗ýz┗┞, data ﾐelze edito┗at. 
• AutoﾏatiIký rozpad ﾐa ﾏéﾐě a ┗íIe roz┗iﾐuté regioﾐ┞ ふ% ﾐasta┗eﾐé dle 

příslušﾐé ┗ýz┗┞ぶ. 
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Popis projektu 

• Jaký proHléﾏ projekt řeší?  
• Jaké jsou příčiﾐ┞ proHléﾏu?  

• Co je Iíleﾏ projektu?  

• Jaká/é zﾏěﾐa/┞ je/jsou v důsledku 
projektu očekáváﾐa/┞?  

• Jaké aktivit┞ v projektu Hudou 
realizováﾐ┞?   

• Popis realizačﾐího týﾏu projektu. 

• Jak Hude zajištěﾐo šířeﾐí výstupů 
projektu?  

• V čeﾏ je ﾐavržeﾐé řešeﾐí 
iﾐovativﾐí?  

• Jaká e┝istují rizika projektu?  
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Iﾐdikátor┞ 
• Iﾐdikátor┞ aktuálﾐí pro 

daﾐou ┗ýz┗u se ﾐaHízí 
ze seznamu nebo ve 

┗ýHěru přes tlačítko 
No┗ý  zázﾐaﾏ. 

• Poviﾐﾐá pole: 
– Cílo┗á hodﾐota 

– Datuﾏ Iílo┗é hodﾐot┞ 

– Popis hodnoty  

– případﾐě VýIhozí 
hodnota 

• Každý řádek ふiﾐdikátorぶ 
je ﾐutﾐé po ┗┞plﾐěﾐí 
uložit! 
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Iﾐdikátor┞ 
• INDIKÁTORY POVINNÉ K NAPLNĚNÍ 

– Žadatel ﾏá po┗iﾐﾐost stanovit nenulovou 
Iílovou hodﾐotu pro ┗šeIhﾐ┞ relevaﾐtﾐí 
iﾐdikátor┞ ふjakožto zá┗azekぶ, ┗ ráﾏIi 
prorodiﾐﾐýIh opatřeﾐí jsou iﾐdikátor┞ 
po┗iﾐﾐé k ﾐaplﾐěﾐí d┗a –  

– iﾐdikátor ヶ ヰヰ ヰヰ – Celko┗ý počet účastﾐíků a 
iﾐdikátor 5 00 01  KapaIita  podpořeﾐýIh 
zařízeﾐí péče o děti ﾐeHo ┗zdělá┗aIíIh 
zařízeﾐí. 

– V iﾐdikátoru ヶ ヰヰ ヰヰ se ┗┞kazuje podpořeﾐý 
rodič, který se dík┞ uﾏístěﾐí dítěte do 
projektu ﾏohl zapojit  ﾐa trhu práIe.  

– Iﾐdikátor ヵ ヰヰ ヰヱ je rele┗aﾐtﾐí ┗ případě 
akti┗it ﾐa podporu zařízeﾐí péče o děti ┗ doHě 
ﾏiﾏo školﾐí ┗┞učo┗áﾐí. 

– Žadatel ┗ žádosti u┗ede způsoH staﾐoveﾐí 
Iílové hodﾐot┞, jak Hude ﾐaplňo┗áﾐí 
iﾐdikátoru sledo┗at a dokládat.   

– Při staﾐo┗eﾐí Iílo┗ýIh hodﾐot žadatel v┞Ihází 
z pláﾐovaﾐýIh aktivit, zaﾏěřeﾐí projektu a 
jeho rozpočtu, ﾐelze je liHo┗olﾐě ﾏěﾐit. 

– Jsou součástí prá┗ﾐího aktu, na jejich 
ﾐeplﾐěﾐí jsou ﾐavázáﾐ┞ saﾐkIe ふ┗ýše saﾐkIí 
┗iz OHeIﾐá část pra┗idel pro žadatele a 
příjeﾏIe, kap. ヱΒ.ヱ.ヱぶ. 

– Iﾐdikátor ﾐeﾐí rele┗aﾐtﾐí – Iílo┗á hodﾐota 0. 
– VýIhozí hodﾐota iﾐdikátorů po┗iﾐﾐýIh 

k ﾐaplﾐěﾐí – ┗žd┞ 0. 

 

• INDIKÁTORY POVINNÉ K VYKA)OVÁNÍ 
– Žadatel ﾏá po┗iﾐﾐost sledovat dosažeﾐé Iílové 

hodnoty u ┗šeIh rele┗aﾐtﾐíIh iﾐdikátorů. 
– Na ﾐeplﾐěﾐí iﾐdikátorů po┗iﾐﾐýIh k ┗┞kazo┗áﾐí 

ﾐeHude ﾐavázáﾐa saﾐkIe v prá┗ﾐíﾏ aktu. 

– Pokud je iﾐdikátor ﾐerele┗aﾐtﾐí  
     – Iílo┗á hodﾐota 0. 

– U iﾐdikátorů, které se týkají účastﾐíků, žadatel 
uvede ┗žd┞ Iílo┗ou hodﾐotu ヰ ふhodﾐot┞ se ﾐačítají z 
ﾏoﾐitoro┗aIího listu podpořeﾐé osoH┞ skrze IS 
ESF2014+).  

– U iﾐdikátorů, které se ﾐetýkají účastﾐíků, ﾏůže 

žadatel u┗ést Iílo┗ou hodﾐotu ヰ ふhodﾐot┞ ┗┞kazuje 
příjeﾏIe prostředﾐiIt┗íﾏ zprá┗ o realizaIi projektu 
v ISKP14+). 

– U ┗šeIh projektů je doporučováﾐo, aby byla 

staﾐo┗eﾐa Iílo┗á hodﾐota ふsledo┗áﾐa dosažeﾐá 
Iílo┗á hodﾐotaぶ pro ﾏiﾐiﾏálﾐě jedeﾐ výsledkový 
iﾐdikátor. 

– VýIhozí hodﾐota iﾐdikátorů po┗iﾐﾐýIh k ┗┞kazo┗áﾐí 
– ┗žd┞ ヰ. 
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Iﾐdikátor┞ POVINNÉ K NAPLNĚNÍ Prorodiﾐﾐá opatřeﾐí 
 Iﾐdikátor┞ poviﾐﾐé k ﾐaplﾐěﾐí ふ┗ýstupo┗é či ┗ýsledko┗éぶ  
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Kód Název iﾐdikátoru  Měrﾐá jednotka  Typ iﾐdikátoru  

60000  Celko┗ý počet účastﾐíků  ÚčastﾐíIi  Výstup  

50001  KapaIita podporo┗aﾐýIh zařízeﾐí 
péče o děti ﾐeHo ┗zdělá┗aIíIh 
zařízeﾐí  

Osoby  Výstup  
 
 



Iﾐdikátor┞ po┗iﾐﾐé k ┗┞kazo┗áﾐí 
Prorodiﾐﾐá opatřeﾐí 

 Iﾐdikátor┞ poviﾐﾐé k v┞kazováﾐí ふ┗ýsledko┗éぶ, které se týkají účastﾐíků 
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Kód Název iﾐdikátoru  Měrﾐá 
jednotka  

T┞p iﾐdikátoru  

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 



Iﾐdikátor┞ po┗iﾐﾐé k ┗┞kazo┗áﾐí – Prorodiﾐﾐá opatřeﾐí 
 Iﾐdikátor┞ poviﾐﾐé k v┞kazováﾐí ふ┗ýstupo┗é či ┗ýsledko┗é), které se ﾐetýkají 

účastﾐíků 
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Kód Název iﾐdikátoru  Měrﾐá jednotka  Typ 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 

50130  Počet osoH praIujíIíIh ┗ ráﾏIi fle┝iHilﾐíIh foreﾏ 
práIe  

Osoby  Výsledek  

50105 Počet zaﾏěstﾐa┗atelů, kteří podporují fle┝iHilﾐí forﾏ┞ 
práIe 

Podniky Výstup 



Horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞ 

• Nutﾐo ┗┞plﾐit ┗šeIhﾐ┞ tři horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞ ┗ýHěreﾏ ze sezﾐaﾏu, 
případﾐě popiseﾏ a zdů┗odﾐěﾐíﾏ. 

• Nutﾐo průHěžﾐě ukládat jedﾐotli┗é řádk┞. 
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Klíčo┗é akti┗it┞ 
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Cílo┗á skupiﾐa 
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Uﾏístěﾐí 
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Subjekty projektu 
• Vybrat Typ subjektu. 

• Nejdůležitější je t┞p  
 

 

• Po zadáﾐí suHjektu t┞pu 
Žadatel/příjeﾏIe se 
zpřístupﾐí záložka Rozpočet. 

• V┞plﾐit IČ a Valido┗at.  
– Po úspěšﾐé ┗alidaIi 

jsou data doplﾐěﾐa z 
ROS (registr osob).  

– Pokud nelze validovat, 

kontaktujte technickou 

podporu iskp@mpsv.cz.  

 Počet zaﾏěstﾐaﾐIů  
a Ročﾐí oHrat – vazba  

na hodﾐoIeﾐí projektu – 

eliﾏiﾐačﾐí kritériuﾏ 
O┗ěřeﾐí adﾏiﾐistrati┗ﾐí, 
fiﾐaﾐčﾐí  
a pro┗ozﾐí kapaIit┞ 
žadatele. 
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Osoby subjektu 

• Nutno ┗ložit hla┗ﾐí koﾐtaktﾐí osobu a ﾏiﾐiﾏálﾐě jednoho statutárﾐího 

zástupIe ふrozlišit zaškrtﾐutíﾏ checkboxu). 

• Každá další osoba je ┗ložeﾐa poﾏoIí No┗ý zázﾐaﾏ. 
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ÚČTY SUBJEKTU, ÚČETNÍ OBDOBÍ, 
KATEGORIE INTERVENCÍ  

• )áložk┞ Účt┞ subjektu, Účetﾐí oHdoHí a Kategorie iﾐter┗eﾐIí 
se v žádosti o fiﾐaﾐčﾐí podporu ﾐe┗┞plňují, jsou 

NEeditovatelﾐé!!! 

 

• Žadatel ┗┞plňuje až před přípra┗ou prá┗ﾐího aktu na 

┗┞z┗áﾐí poskytovatele podpory. 

 

• Pokyny k doplﾐěﾐí žádosti o podporu v IS KP14+ před 

v┞dáﾐíﾏ právﾐího aktu (v aktuálﾐíﾏ ┗┞dáﾐíぶ. 
 

– https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-

pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-

/dokument/798824 
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Rozpočet jedﾐotko┗ý  

78 

 Příﾏá editaIe ﾐákladů. 

 Editovat vše ふtlačítko  
pod rozpočteﾏぶ – 

uﾏožňuje příﾏé ┗piso┗áﾐí 
ﾐákladů do  rozpočtu.  
Po ┗┞plﾐěﾐí Ielého 
rozpočtu stačí zﾏáčkﾐout 
Uložit vše.  

 Možﾐo e┝portovat  
do Excelu!!! 



Rozpočet jedﾐotko┗ý  

• Editace po jedﾐotli┗ýIh řádIíIh. 

• Akti┗ﾐí řádek ﾏožﾐo editovat příﾏo pod rozpočteﾏ. 

• U položek ozﾐačeﾐýIh zelenou fajfkou, je ﾏožﾐo ┗┞t┗ářet podpoložk┞ – přes 

tlačítko No┗ý zázﾐaﾏ. 

• Každou ┗┞plﾐěﾐou/založeﾐou položku je potřeHa ULOŽIT!!! 
79 





Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ 

81 

 Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ se generuje automaticky, ale žadatel ho ﾏůže ručﾐě upravit. 

 AutoﾏatiIké geﾐero┗áﾐí FP je pře┗zato z ﾐasta┗eﾐí Výz┗┞ ŘO do ┗ýze┗ MAS. 

 Kontrola shody částek fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu a rozpočtu. 

 





Veřejﾐé zakázk┞ 
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Méﾐě ﾐež ヴヰヰ/ヵヰヰ tis. Kč 
bez DPH 

Od ヴヰヰ/ヵヰヰ tis. Kč do 
ヲﾏil./ヶﾏil. Kč Hez DPH 

Od ヲ ﾏil./ヶﾏil. Kč Hez 
DPH 

Neprovádí se výHěrové 
řízeﾐí 

VýHěr dodavatele je vázáﾐ 
ﾐa VŘ 

VýHěr dodavatele je 

vázáﾐ ﾐa VŘ 

• Rozhodﾐutí  
o doda┗ateli ┗┞Ihází z 
dří┗e získaﾐýIh 

iﾐforﾏaIí ﾐa trhu ふresp. 
IeﾐáIhぶ ﾐeHo 
průzkuﾏu trhu 

• Doložeﾐí účetﾐího 
dokladu – zřejﾏý 
předﾏět zakázk┞, 
ﾏﾐožst┗í plﾐěﾐí  
a cena 

 

• Po┗iﾐﾐost z┗eřejﾐit 
┗ýz┗u ﾐa esfIr.Iz  

• )ápis o hodﾐoIeﾐí 
ﾐaHídek 

• Píseﾏﾐá sﾏlou┗a  
s doda┗ateleﾏ ふalespoň 
┗e forﾏě píseﾏﾐé 
pot┗rzeﾐé oHjedﾐá┗k┞ 

dodavatelem) 

Dle zákoﾐa č.ヱンΑ/ヲヰヰヶ 
Sb.,  

o veřejﾐýIh zakázkáIh 

• Po┗iﾐﾐost z┗eřejﾐěﾐí  
• )ápis o posouzeﾐí a 

hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek 

• Píseﾏﾐá sﾏlou┗a  
s dodavatelem 

ふﾐepostačuje 
oHjedﾐá┗kaぶ 

• ÚČELOVÉ DĚLENÍ PŘEDMĚTU V) JE NEPŘÍPUSTNÉ !!! 



Čestﾐé prohlášeﾐí 
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 Zaškrtﾐout checkbox u požado┗aﾐýIh čestﾐýIh prohlášeﾐí a každý řádek uložit. 

 Editace se omezuje na ┗┞zﾐačeﾐí souhlasu s textem prohlášeﾐí, te┝to┗é pole  

s obsahem prohlášeﾐí nelze editovat. 

 

 



Dokumenty 
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 Požado┗aﾐé dokumenty jsou uvedeny v textu ┗ýz┗┞ MAS/ŘO. 

 Předdefiﾐo┗aﾐý ┗zor/forﾏulář příloh┞ stáhﾐete přes tlačítko Stáhﾐout soubor dokumentu. 

 Tlačítkeﾏ Připojit f┞ziIký soubor připojíte a zázﾐaﾏ uložte. 



OperaIe se žádostí 
• Horﾐí příkazo┗ý řádek oHsahuje: 

– Přístup k projektu 

– Plﾐé ﾏoIi 
– Kopíro┗at 
– V┞ﾏazat žádost 
– Kontrola 

– Finalizace 

– Tisk 
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Přístup k projektu  
• Uži┗atel, který žádost založil se automaticky stá┗á Sprá┗Ieﾏ přístupů. 

 

 

 
• Možﾐo zpřístupﾐit žádost dalšíﾏ uži┗atelůﾏ, ┗četﾐě praIo┗ﾐíků teIhﾐiIké 

podpory iskp@mpsv.cz.  

• Nastavit prá┗a uži┗atelů: 

– Čteﾐář 

– Editor 

– Sigﾐatář 

– Sprá┗Ie přístupů 

– )ástupIe sprá┗Ie přístupů 
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Přístup k projektu  
 Přiděleﾐí přístupu ﾐo┗éﾏu uži┗ateli poﾏoIí tlačítka No┗ý zázﾐaﾏ. 

 )ﾏěﾐa prá┗ stá┗ajíIíIh uži┗atelů – )ﾏěﾐit ﾐasta┗eﾐí přístupů. 
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Plﾐé ﾏoIi 

 



Kontrola 

• Pro┗ádíﾏe zpravidla po ┗┞plﾐěﾐí ┗šeIh záložek ふIelé žádostiぶ.  
• Můžeﾏe ┗┞užít i průHěžﾐě jako ﾐápo┗ědu jak sprá┗ﾐě daﾐé pole vyplnit. 

• VšeIhﾐ┞ čer┗eﾐé Ih┞Ho┗é hlášk┞ nutno odstranit. 

 

 

 

 
• Koﾐtrola proHěhla ┗ pořádku = ﾏožﾐost fiﾐalizo┗at! 
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Finalizace 

• Nutﾐo ┗ ﾐasta┗eﾐí přístupů ふzáložka Přístup k žádostiぶ u┗ést/zatrhﾐout Sigﾐatáře. 
• I po fiﾐalizaIi žádosti o podporu ﾏožﾐo pro┗ést zﾏěﾐ┞. 
• V PŘÍKA)OVÉM ŘÁDKU se oHje┗í tlačítko STORNO FINALI)ACE. 
• Poté opět ﾐutﾐo fiﾐalizo┗at. 
• POZOR!!! 

U fiﾐalizo┗aﾐé žádosti nelze pro┗ádět zﾏěﾐ┞ v přístupeIh k projektu. Pokud je 

ﾐutﾐé zﾏěﾐu pro┗ést, ﾏusíte zﾏáčkﾐout Storno finalizace  

na horﾐí liště . 
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Podpis a podáﾐí žádosti 
• PODPIS ŽÁDOSTI 

– Posledﾐí záložka ┗ le┗éﾏ ﾏeﾐu. 
– )aktivﾐí se až po úspěšﾐé fiﾐalizaIi. 
– Podepisuje jedeﾐ či ┗íIe sigﾐatářů ふdle 

┗olH┞ ﾐa záložIe IdeﾐtifikaIe operaIe  

pole )půsoH jedﾐáﾐí). 
– Nutﾐý elektroﾐiIký podpis ふosoHﾐí 

k┗alifiko┗aﾐý Iertifikátぶ. 
 

• PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
– Určeﾐo na pr┗ﾐí záložIe Identifikace operace (pole 

Typ podáﾐíぶ při ┗┞plňo┗áﾐí žádosti. 
– Automaticky (nastaveno defaultﾐěぶ x Ručﾐě.  

– Žádost podáﾐa současﾐě s podpisem x Žádost ručﾐě 

podáﾐa.    
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Podpis žádosti  

94 

• Na záložIe Podpis žádosti klikﾐěte na ikonu pečeti. 
• Po úspěšﾐéﾏ podepsáﾐí tisko┗é verze žádosti se čerﾐá ikona pečeti zﾏěﾐí na 

zelenou.  



podpis žádosti  

• Ozﾐačíte checkbox Soubory. 

• Přes tlačítko Vybrat ┗ložíte soubor s elektroﾐiIkýﾏ podpisem ┗ýHěreﾏ  

z adresářů ┗ašeho počítače. 

• Vložíte Heslo.  

• Stisknete tlačítko Dokoﾐčit. 
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Sta┗ žádosti  

• Datum a čas jedﾐotli┗ýIh operaIí se žádostí od jejího založeﾐí  
až po podáﾐí. 

• Možﾐo sledovat stav podaﾐé žádosti Hěheﾏ její administrace v s┞stéﾏu ŘO OPZ 

(CSSF14+). 

• Pokud je žádost sprá┗ﾐě podáﾐa, je doplﾐěﾐo registračﾐí číslo projektu. 
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)půsoH hodﾐoIeﾐí a výHěr žádostí 
 



)půsoH hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěr žádostí 
 

• HodﾐoIeﾐí žádostí o podporu zajišťuje MAS – ┗ýsledkeﾏ je sezﾐaﾏ 
žádostí o podporu, které MAS ﾐa┗rhuje ke sIh┗áleﾐí  - tento seznam MAS 
předá ŘO.  

• ŘO pro┗ádí zá┗ěrečﾐé o┗ěřeﾐí způsoHilosti ┗┞HraﾐýIh projektů a koﾐtrolu 
adﾏiﾐistrati┗ﾐíIh postupů MAS 

• Posledﾐí fází ┗ýHěru je přípra┗a a ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí 
podpory  - ┗┞dá┗á ŘO 

 

• HodﾐoIeﾐí proHíhá ┗e d┗ou fázíIh:  
1. HodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí  
2. VěIﾐé hodﾐoIeﾐí 

 



 

 

 

 

 

HodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh 
ﾐáležitostí 



HodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh 
ﾐáležitostí 

• HodﾐoIeﾐí pro┗ádí určeﾐý praIo┗ﾐík MAS 

• Jiﾐý praIo┗ﾐík MAS pro┗ádí o┗ěřeﾐí 
 

• HodﾐoIeﾐí se pro┗ádí podle hodﾐotíIíIh kritérií 
┗ýz┗┞ MAS – podroHﾐě ┗iz Příloha č. ヲ ┗ýz┗┞ 
IﾐforﾏaIe o způsoHu hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěru 
projektů 

• Kritéria přijatelﾐosti – ﾐejsou opra┗itelﾐá 

• Kritéria forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí – jsou opra┗itelﾐá 



HodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh 
ﾐáležitostí 

• Kritéria přijatelﾐosti: 
• Oprá┗ﾐěﾐost žadatele 

• Partﾐerst┗í 
• Cílo┗é skupiﾐ┞ 

• Celko┗é způsoHilé ┗ýdaje 

• Aktivity 

• Horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞ 

• Trestﾐí Hezúhoﾐﾐost 

• Soulad projektu s CLLD 

• O┗ěřeﾐí adﾏiﾐistrati┗ﾐí, 
fiﾐaﾐčﾐí a pro┗ozﾐí kapaIit┞ 
žadatele 

• Kritéria forﾏálﾐíIh 
ﾐáležitostí 

• Úplﾐost a forﾏa žádosti  
• Podpis žádosti 



VěIﾐé hodﾐoIeﾐí 



VěIﾐé hodﾐoIeﾐí 
• ヲ. fáze hodﾐoIeﾐí  
• ProHíhá u žádostí, které uspěl┞ ┗ hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí 
• HodﾐoIeﾐí pro┗ádí VýHěro┗á koﾏise MAS 

• Kritéria jsou rozděleﾐa do ヴ oHlastí:  
• ヱ. potřeHﾐost pro úzeﾏí MAS 

• ヲ. Účelﾐost 

• ン. Efekti┗ﾐost a hospodárﾐost 

• 4. Proveditelnost 

VýHěro┗á koﾏise MAS při hodﾐoIeﾐí použí┗á ヴ deskriptor┞:  
- Velﾏi doHře – ヱヰヰ % Hodů 

- DoHře – Αヵ % Hodů 

- Dostatečﾐě – ヵヰ % Hodů 

- Nedostatečﾐě -  ヲヵ % ﾏa┝. dosažitelﾐého počtu Hodů ┗ kritériu 

Deskriptor Nedostatečﾐě je hodﾐoIeﾐ jako eliﾏiﾐačﾐí  
 

Ve ┗ěIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí lze získat ﾏa┝. počet Hodů ヱヰヰ, ﾐejﾏéﾐě ヵヰ Hodů, aH┞ splﾐila podﾏíﾐk┞ ┗ěIﾐého 
hodﾐoIeﾐí a záro┗eň ﾐesﾏí ﾏít deskriptor Nedostatečﾐě  



 

Kritéria ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí 
 

Skupiﾐa kritérií ふﾏa┝. počet Hodůぶ Název  kritéria ふﾏa┝. počet Hodůぶ 

I. PotřeHﾐost pro úzeﾏí MAS ふンヵ Hodůぶ V┞ﾏezeﾐí proHléﾏu a CS ふンヵ Hodůぶ 

II. Účelﾐost ふンヰ Hodůぶ Cíle a koﾐzisteﾐtﾐost ふiﾐter┗eﾐčﾐí logikaぶ 
projektu  ふヲヵ Hodůぶ 
)půsoH o┗ěřeﾐí dosažeﾐí Iíle projektu ふヵ 
Hodůぶ 

III. Efekti┗ﾐost a hospodárﾐost ふヲヰ Hodůぶ Efektivita projektu, rozpočet ふヱヵ Hodůぶ 
Adek┗átﾐost iﾐdikátorů ふヵ Hodůぶ 

IV. Proveditelnost ふヱヵ Hodůぶ )půsoH realizaIe akti┗it a jejiIh 

ﾐá┗azﾐost ふヱヰ Hodůぶ 
)půsoH zapojeﾐí CS ふヵ Hodůぶ 



Lhůt┞ hodﾐoIeﾐí - HPaFN 

• HodﾐoIeﾐí PaFN ﾏusí Hýt dokoﾐčeﾐo do 30 
praIovﾐíIh dﾐů od uzá┗ěrk┞ příjﾏu žádostí 

• ふuzá┗ěrka do 15.2.2019 tj. ﾐejpozději do 
29.3.2019, do lhůt┞ patří i případﾐá oprava či 
doplﾐěﾐí forﾏálﾐíIh ﾐáležitostíぶ 

• Ti, jejiIhž žádosti byly ┗┞loučeﾐ┞ z dalšího 
┗ýHěru, mohou požádat ﾐejpozději do 15 KD 
ode dne doručeﾐí informace o ﾐegati┗ﾐíﾏ 
┗ýsledku o přezkuﾏ hodﾐoIeﾐí. 



Lhůt┞ hodﾐoIeﾐí – ┗ěIﾐé hodﾐoIeﾐí 

• VěIﾐé hodﾐoIeﾐí by ﾏělo Hýt dokoﾐčeﾐo do 

50 PD od pro┗edeﾐí HPaFN 

• Ti, jejiIhž žádosti byly ┗┞loučeﾐ┞ z dalšího 

┗ýHěru, mohou požádat ﾐejpozději do 15 KD 

ode dne doručeﾐí informace o ﾐegati┗ﾐíﾏ 

┗ýsledku o přezkuﾏ hodﾐoIeﾐí. 
 

 



VýHěr projektů 

• VýHěr projektů pro┗ádí Prograﾏový výHor MAS na základě ﾐá┗rhu VýHěro┗é komise MAS 

• Pořadí projektů je dáﾐo Hodo┗ýﾏ ohodﾐoIeﾐíﾏ získaﾐýﾏ v ráﾏIi ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí a nelze jej ﾏěﾐit jiﾐýﾏ 
způsoHeﾏ ﾐež ﾐedoporučeﾐíﾏ projektu k podpoře 

• Dů┗od┞ pro ﾐedoporučeﾐí projektů k podpoře – viz příloha č. 2 ┗ýz┗┞  

• Prograﾏo┗ý ┗ýHor MAS ﾏůže na základě iﾐforﾏaIí oHsažeﾐýIh ve ┗ěIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí žádosti nebo na základě 
┗ýsledku poro┗ﾐáﾐí žádostí projedﾐá┗aﾐýIh Prograﾏo┗ýﾏ ┗ýHoreﾏ MAS mezi sebou rozhodnout o staﾐo┗eﾐí 
podﾏíﾐek podpory na projekt, tj.  

• - podﾏíﾐku kráIeﾐí rozpočtu,  
• - podﾏíﾐku úpra┗ týkajíIíIh se klíčo┗ýIh aktivit,  

• - podﾏíﾐku úpra┗ týkajíIíIh se iﾐdikátorů, 
• - podﾏíﾐku úpra┗ týkajíIí se realizačﾐího týﾏu 

• - podﾏíﾐku úpra┗ týkajíIí se partﾐerst┗í, a to ┗žd┞ se řádﾐýﾏ zdů┗odﾐěﾐíﾏ.  

• V případě kráIeﾐí rozpočtu Prograﾏo┗ý ┗ýHor MAS konkretizuje jedﾐotli┗é kapitoly rozpočtu  nebo aktivity, ve 
kterýIh bude projekt fiﾐaﾐčﾐě kráIeﾐ – ﾏusí Hýt zazﾐaﾏeﾐáﾐo do zápisu z jedﾐáﾐí Prograﾏo┗ého ┗ýHoru MAS 

• V případě, že Ielko┗á suma požado┗aﾐýIh prostředků z rozpočtu OPZ za ┗šeIhﾐ┞ žádosti , které uspěl┞ ve ┗ěIﾐéﾏ 
hodﾐoIeﾐí a byly doporučeﾐ┞ Prograﾏo┗ýﾏ ┗ýHoreﾏ , je ┗┞šší ﾐež Ielko┗ý objem prostředků pro danou ┗ýz┗u 
MAS, je pro doporučeﾐí žádosti k fiﾐaﾐIo┗áﾐí rozhodujíIí počet Hodů z ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí – Doporučeﾐ┞ budou 
žádosti o podporu podle počtu Hodů ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí sestupﾐě do ┗┞čerpáﾐí alokace na ┗ýz┗u MAS, zHý┗ajíIí 
budou zařazeﾐi do zásoHﾐíku.  

• Pokud by nastala situace, že v seznamu jsou projekty se stejﾐýﾏ Hodo┗ýﾏ ziskem z ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí, pak je pro 
pořadí rozhodujíIí okaﾏžik předložeﾐí žádosti o podporu v MS2014+ - dří┗e předložeﾐá žádost ﾏá předﾐost 



Lhůt┞ - ┗ýHěr projektů  

• Projedﾐáﾐí žádostí o podporu, které uspěl┞ ve ┗ěIﾐéﾏ 
hodﾐoIeﾐí, ze strany Prograﾏo┗ého ┗ýHoru by ﾏělo 
Hýt dokoﾐčeﾐo do 30 PD od dokoﾐčeﾐí ┗ěIﾐého 
hodﾐoIeﾐí žádosti v ráﾏIi daﾐé ┗ýz┗┞ MAS, s ┗ýjiﾏkou 
projedﾐáﾐí projektů u ﾐiIhž se fáze ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí 
opakuje k┗ůli žádosti o přezkuﾏ  

• Ti, jejiIhž žádosti byly zařazeﾐ┞ do zásoHﾐíku nebo 
ﾐedoporučeﾐ┞ k fiﾐaﾐIo┗áﾐí , budou upozorﾐěﾐ┞ na 
ﾏožﾐosti ﾐejpozději do 15 KD ode dne doručeﾐí 
informace o ﾐegati┗ﾐíﾏ ┗ýsledku požádat o přezkuﾏ 
tohoto ﾐegati┗ﾐího ┗ýsledku. 

 



Přezkuﾏ ﾐegati┗ﾐího ┗ýsledku z fází 
hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěru projektů 

 
• Žádosti řeší Moﾐitoro┗aIí a koﾐtrolﾐí ┗ýHor MAS, který 

zkouﾏá dodržeﾐí platﾐého postupu a pravidel 

• Žadatelé podá┗ají žádost o přezkuﾏ prostředﾐiIt┗í MS 
2014+ ﾐejpozději ve staﾐo┗eﾐé lhůtě (tj. 15 KD ode dne 
doručeﾐí informace o ﾐegati┗ﾐíﾏ ┗ýsledku  jimi předložeﾐé 
žádosti o podporu) 

• Z žádosti o přezkuﾏ ﾏusí Hýt ┗žd┞ zřejﾏé proti jakéﾏu 
zá┗ěru hodﾐoIeﾐí/┗ýHěru sﾏěřuje 

• V žádosti o přezkuﾏ ﾏusí Hýt ┗žd┞ odů┗odﾐěﾐí 
• Musí Hýt podaﾐá ve staﾐo┗eﾐé lhůtě 

• Musí Hýt podaﾐá oprá┗ﾐěﾐou osobou  

• Přezkuﾏ se ┗žd┞ zaHý┗á jen těﾏi kritérii, u kterýIh se 
žadatel doﾏáhá přezkuﾏu žádosti 
 



Lhůta pro ┗┞řízeﾐí žádosti o přezkuﾏ 

• 30 PD ode dne doručeﾐí žádosti o přezkuﾏ 

• 60 PD u složitějšíIh případů – žadatel ﾏusí Hýt 
iﾐforﾏo┗áﾐ 

• Lhůta se sta┗í při ┗┞žádáﾐí stanoviska VýHěro┗é 
komise či Prograﾏo┗ého ┗ýHoru MAS – žadatel 
ﾏusí Hýt iﾐforﾏo┗áﾐ 

• Žádost o přezkuﾏ ﾏůže Hýt shledáﾐa dů┗odﾐou, 
částečﾐě dů┗odﾐou či ﾐedů┗odﾐou + 
jedﾐozﾐačﾐé zdů┗odﾐěﾐí 

• Rozhodﾐutí Moﾐitoro┗aIího a koﾐtrolﾐího ┗ýHoru 
jsou koﾐečﾐá a ﾐeﾐí proti nim od┗oláﾐí 





Publicita projektu 

• V průHěhu realizace projektu je příjeﾏIe povinen informovat ┗eřejﾐost o podpoře získaﾐé z ESI 
foﾐdů tíﾏ, že: 

• )┗eřejﾐí na s┗é iﾐterﾐeto┗é stráﾐIe stručﾐý popis projektu ┗četﾐě jeho Iílů a ┗ýsledků a zdůrazﾐí, že 
je na daﾐý projekt posk┞to┗áﾐa fiﾐaﾐčﾐí podpora EU ふ„Projekt ふﾐáze┗ projektu) je spolufiﾐaﾐIo┗áﾐ 
Evropskou uﾐií.“ぶ 

• Uﾏístí alespoň 1 po┗iﾐﾐý plakát velikosti A3 s informacemi o projektu v ﾏístě realizace projektu 
(pokud je projekt realizo┗áﾐ na ┗íIe ﾏísteIh, bude plakát uﾏístěﾐ na ┗šeIh těIhto ﾏísteIhぶ. Pokud 
ﾐeﾐí ﾏožﾐé uﾏístit plakát v ﾏístě realizace projektu, bude uﾏístěﾐ v sídle příjeﾏIe.  

• Po celou dobu realizace projektu 

 

• Bližší informace: OHeIﾐá část pravidel pro žadatele a příjeﾏIe v ráﾏIi OPZ – kapitola 19 

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

 

• Pro ┗┞t┗ořeﾐí po┗iﾐﾐého plakátu je příjeﾏIe povinen ┗┞užít elektroﾐiIké šaHloﾐ┞ 

• https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz 

 

• Nedodržeﾐí těIhto po┗iﾐﾐostí podléhá saﾐkIíﾏ 

 



Důležité odkaz┞ 

 

• Odkaz na pravidla pro žadatele a příjeﾏIe  

Pro žádosti o podporu a ﾐásledﾐě také pro realizaci podpořeﾐýIh projektů platí 
pravidla oHsažeﾐá v:  

• OHeIﾐé části pravidel pro žadatele a příjeﾏIe v ráﾏIi Operačﾐího programu 
)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 pravidel pro žadatele a příjeﾏIe v ráﾏIi OPZ pro projekty se 
skutečﾐě ┗zﾐiklýﾏi ┗ýdaji a případﾐě také s ﾐepříﾏýﾏi ﾐáklad┞ (odkaz na 
elektronickou verzi:  

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

 

ŘídiIí orgáﾐ je oprá┗ﾐěﾐ pravidla v průHěhu této ┗ýz┗┞ MAS i Hěheﾏ realizace projektů 
podpořeﾐýIh v ráﾏIi této ┗ýz┗┞ aktualizovat.  

Aktuálﾐí verze těIhto dokuﾏeﾐtů jsou ┗žd┞ k dispozici na:  

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

 



Důležité odkaz┞ 

 

• Odkaz na vzor právﾐího aktu o posk┞tﾐutí podpory  

S ohledem na ┗┞ﾏezeﾐí oprá┗ﾐěﾐýIh žadatelů (viz část 4.2 ┗ýz┗┞ MAS) jsou 
rele┗aﾐtﾐí ﾐíže u┗edeﾐé vzory prá┗ﾐíIh aktů o posk┞tﾐutí podpory:  

• Vzor rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotace (odkaz na elektronickou verzi:  

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 programu )aﾏěstﾐaﾐost je oprá┗ﾐěﾐ vzory 
prá┗ﾐíIh aktů o posk┞tﾐutí podpory v průHěhu této ┗ýz┗┞ MAS i Hěheﾏ 
realizace projektů podpořeﾐýIh v ráﾏIi této ┗ýz┗┞ MAS aktualizovat. 
Aktuálﾐí verze 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  

 



Důležité odkaz┞ 

 

• Odkaz na případﾐé další relevaﾐtﾐí dokumenty  

• Výz┗a MAS ┗četﾐě příloh  

 

• SIh┗áleﾐá verze Strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého ﾏístﾐího rozvoje úzeﾏí MAS Vodňaﾐská ryba na oHdoHí 2014 – 
2020 je k dispozici na ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MAS  

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

• Stanovy MAS Vodňaﾐská ryba, z.s. jsou k dispozici na:  

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

• JedﾐaIí řád VýHěro┗é komise MAS Vodňaﾐská ryba, 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 ryba, 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 ryba, z.s. je k dispozici na:  

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

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

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/- /dokument/797956 

• Dokumenty MPSV ┗┞daﾐé pro potřeH┞ OPZ 

https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz  

  



Kontakty: 

• Adresa v┞hlašovatele:  

 

MAS Vodňaﾐská ryba, z. s., ﾐáﾏ. Svobody 10, 389 01 Vodňaﾐ┞  

 

• Koﾐtaktﾐí ﾏísto:  

 

MAS Vodňaﾐská ryba, z. s., ﾐáﾏ. Svobody 10, 389 01 Vodňaﾐ┞ 

  

• Spojeﾐí na v┞hlašovatele (e-mail, telefon):  

 

cepakova@centrum.cz, tel: +420 602 373 536  

 



Děkujeﾏe za pozorﾐost  
a těšíﾏe se ﾐa spolupráci 

 

 
.  


