Výzva MAS
z Operačního programu zaměstnanost (OPZ)
PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ II.
Seminář pro žadatele, 11. dubna 2018 od 12.30 hodin

PROGRAM SEMINÁŘE
• PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
• PODPOROVANÉ AKTIVITY
• INDIKÁTORY
• ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
• PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
• ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
• DŮLEŽITÉ ODKAZY
• NEJVĚTŠÍ CHYBY V ŽÁDOSTECH PODANÝCH V PRVNÍ VÝZVĚ
• DISKUSE
• ZÁVĚR

Představení výzvy

Představení výzvy:

Podpora a rozvoj sociálního podnikání II.
Základní informace
• Číslo výzvy 441/03_16_047/CLLD_15_01_275
• Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
• Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
• Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problému nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech
• Vyhlášení výzvy: 12. března 2018
• Zahájení příjmu žádostí: 12. března 2018, 4:00 hodin
• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 13. května 2018, 12:00 hodin

Představení výzvy
Cíl výzvy

Cíl výzvy
Zvýšit zaměstnanost s důrazem na znevýhodněné sociální skupiny.
Podpořit vznik a rozvoj sociálního podnikání a zvýšit kvalifikační odbornosti
zaměstnanců sociálních podniků.
Napomoci řešení některých environmentálních problémů.

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?
2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?
3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ?

1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?
◦ Definování konkrétních problémů (identifikování potřeb cílové skupiny),
které chceme a jsme schopni projektem změnit.
Doporučení:
jedna z nejdůležitějších částí žádosti, neodbývejte ji,
nemudrujte, nefilosofujte, nebásněte, buďte konkrétní a exaktní: čísla, data,
soustřeďte se na ty potřeby, které korespondují s cíli a aktivitami projektu,
a tuto vazbu prokažte,
držte se cílové skupiny/cílových skupin,
odvolejte se na analytické materiály, dejte je do přílohy,
odvolejte se na strategické dokumenty, dejte je do přílohy.

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?
◦ Součástí definice problému je vždy také specifikace cílové skupiny (CS) projektu, osob, kterých se problém týká.
Doporučení:
vymezení a charakteristika CS: vymezená věkem, pohlavím, etnicitou, územím, kulturou, socioekonomickým postavením,
jinak definovanou skupinovou příslušností, jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost,
čím ostřeji vymezená, tím lépe (bezbřehost napovídá, že nevíte pořádně, co chcete, a tak chcete dělat všechno pro
všechny),
projekt může mít více CS, pak je ale třeba u každé zvlášť popsat potřeby,
charakteristika selektivní: znaky, trendy, problémy, jež chcete řešit v projektu, vazba na potřeby CS
projekt musí prokazatelně korespondovat s potřebami CS, na kterou je zaměřen = ideálně vyjmenujte potřeby CS a
ke každé přiřaďte aktivitu projektu, kterou chcete danou potřebu naplnit,
jmenujte jen ty potřeby CS, které projektem hodláte naplňovat (ostatní potřeby můžete také zmínit, ale s vysvětlením,
proč je projekt neřeší, případně že je řešíte v projektu jiném).

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?
o Cíl projektu musí být:
1) reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek,
2) měřitelný, aby bylo možné po ukončení projektu prokázat jeho naplnění pomocí kvantifikovaných
údajů.
o Cíle projektu dělíme na:
1) Hlavní = “globální změna“, ke které projekt přispívá - formulován obecněji,
2) Specifické = konkrétní změny, které projekt přinese (SMART).
Doporučení:
při vytyčování cílů vycházejte z potřeb (inverzně: problémů), které jste si předem definovali: splnění vytyčeného
cíle = naplnění definované potřeby (= odstranění popsaného problému),
dbejte na dosažitelnost cílů (již při vytyčování cílů musíte mít představu o aktivitách),
dbejte na měřitelnost cílů (při formulaci cílů se ptejte, zda splnění takto formulovaného cíle lze nějak
prokázat/změřit).

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?
◦ V rámci přípravy projektu je nutné definovat aktivity (strategii), kterými bude projekt realizován.
◦ Aktivity mají být prostředkem k dosažení cíle projektu, mezi cíli a klíčovými aktivitami musí být propojení.
Doporučení:
vedou k plnění cílů, jsou prostředkem, nástrojem, ne cílem samotným,
udržujte vazbu potřeby – cíle – aktivity,
v projektu nemají co dělat aktivity, u kterých neprokážete, že slouží k naplnění cílů, ať už přímo nebo podpůrně,
tvoří tělo projektu, to, co se bude vlastně s cílovou skupinou a pro cílovou skupinu dělat,
konkrétní rozpis prací: kdo, kdy, co, jak, s kým, kde, jak často bude dělat,
shluky podobných dílčích aktivit = klíčové aktivity (seřaďte v žádosti chronologicky nebo v nějaké jasné logice),
např. pracovní a bilanční diagnostika, pořádání příměstských táborů pro děti pracujících rodičů.

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ?.
◦ Základním nástrojem jsou indikátory OPZ.
◦ U indikátorů se setkáváme s dělením na:
1) Výstupy = indikátory se závazkem,
2) Výsledky = indikátory bez závazku, ale je nutné je sledovat.
Doporučení:
každá aktivita musí mít nějaký konkrétní, měřitelný a dokladovatelný výstup,
indikátory jsou ukazatele úspěchu, naplnění cíle, a to v předem stanovené míře,
např. 5 rekvalifikovaných osob – doloženo smlouvami s účastníky a prezenčními listinami.
◦ V rámci přípravy projektu je dále nutné promýšlet veškerá možná rizika.
Doporučení:
pojmenujte rizika úspěšné realizace projektu,
popište způsoby eliminace těchto rizik či záložní strategie v případě, že se rizika naplní,
rozlište:
rizika na straně cílové skupiny (např. demotivace, fluktuace, nepřipravenost),
rizika na straně realizátora (např. málo kreativní tým, nízká kvalifikace, neznalost terénu, fluktuace),
vnější rizika (např. ekonomická krize, komunální volby).

Představení výzvy
Termíny a alokace

Finanční alokace výzvy
• Rozhodná pro výběr projektů k financování:

2 057 250,- Kč

• Podpora:

2 057 250,- Kč

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů:
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
• Maximální délka projektu:
• Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu:
Forma podpory: ex ante/ex post

400 000,- Kč
2 057 250,- Kč
24 měsíců
31. července 2021

Představení výzvy
Oprávnění žadatelé

Oprávnění žadatelé
• Nestátní neziskové organizace
• Obchodní korporace
• OSVČ

Představení výzvy
Cílové skupiny

Cílové skupiny – integrační sociální podnik
• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby v nebo po výkonu trestu
• Osoby opouštějící institucionální zařízení
• Azylanti
• Osoby pečující o jiné závislé osoby

Představení výzvy
Cílové skupiny

Cílové skupiny – environmentální sociální podnik
• Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby v nebo po výkonu trestu
• Osoby opouštějící institucionální zařízení
• Azylanti
• Neaktivní osoby
• Osoby pečující o malé děti

Představení výzvy
Cílové skupiny

Cílové skupiny – environmentální sociální podnik
• Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
• Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
• Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
• Osoby pečující o jiné závislé osoby

Představení výzvy

Míra podpory – rozpad zdrojů financování
Typ příjemce dle pravidel

Evropský
podíl

Příjemce

Státní
rozpočet

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: o.p.s.,
spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy,
MAS, hospodářská komora, agrární komora, svazy, asociace

85 %

15 %

0%

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích: obchodní
společnosti, evropské hospodářské zájmové sdružení, státní podniky,
družstva, OSVČ, profesní komory

85 %

15 %

0%

Představení výzvy

Informace o křížovém financování

Křížové financování
V RÁMCI TÉTO VÝZVY NENÍ VYUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ UMOŽNĚNO!

Představení výzvy

Informace o nepřímých nákladech

Nepřímé náklady
• Nepřímé náklady mohou dosahovat maximálně 25% přímých způsobilých
nákladů projektu
• Podíl nákupu služeb je více než 60% a méně než 90% celkových způsobilých
výdajů = sníží se nepřímé náklady na 15%
• Podíl nákupu služeb je více než 90% = sníží se nepřímé náklady na 5%)

Představení výzvy

Informace o nepřímých nákladech
Nepřímé náklady
• Administrativa, řízení projektu, účetnictví, personalistika, komunikační a informační opatření
(publicita projektu), občerstvení a stravování a podpůrné procesy pro provoz projektu
• Cestovné náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu (vnitrostátní pracovní cesty)
• Spotřební materiál, zařízení a vybavení (papíry, kancelářský materiál, čistící prostředky, zařízení
a vybavení realizačního týmu, jejichž osobní náklady jsou hrazeny z nepřímých nákladů)
• Prostory pro realizaci projektu (využívané pro administraci projektu, energie, vodné a stočné)
• Ostatní provozní výdaje (internet, telefon, poštovné, bankovní poplatky, pojistné smlouvy, správní
poplatky, které nemají přímou vazbu na práci s cílovými skupinami)

Představení výzvy

Veřejná podpora

• Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání bude podporován
výhradně v režimu podpory de minimis. Celková výše podpory de minimis pro činnosti
spadající do oblasti zemědělské prvovýroby* podle nařízení komise (EU) poskytnuté
jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit
částku 15 000 EUR. Celková výše podpory de minimis pro ostatní činnosti podle nařízení
komise (EU) poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní
období překročit částku 200 000 EUR. Žadatel může předložit projekt, který bude kombinací
činností spadající do oblasti zemědělské prvovýroby i do ostatní činnosti V takovém případě
musí v klíčových aktivitách projektu jednoznačně oddělit typy činností a náklady s každou
z nich spojené.
*Za zemědělskou prvovýrobu se považuje produkce produktů rostlinné a živočišné výroby např.
pěstování zeleniny, chov skotu apod.

Představení výzvy

Podnikatelský plán

• Příloha č. 5 Výzvy – Podnikatelský plán. Věnujte mu
maximální pozornost, stejně tak Příloze č. 10 Výzvy –
Finančnímu plánu.

Představení výzvy

Různé důležité informace a příklady
• Povinná publicita sociálního podniku (tvorba, aktualizace webových stránek) – nepřímý
náklad x publicita činnosti sociálního podniku (marketing) – přímý náklad (doporučení
vyčlenit 10 % z rozpočtu).
• Pokud cs a zaměstnanci mimo projekt sdílí stejný prostor, je nutné pro náklady vypočítat
adekvátní podíl.
• Nové podnikatelské aktivity (způsobilé výdaje) x stávající podnikatelské aktivity
(nezpůsobilé výdaje).
• Žl v době podání žádosti již žadatel může mít
či nemusí, ale nesmí v dané činnosti soustavně podnikat.
• Zahájení podnikání – nejpozději do tří měsíců
od zahájení realizace projektu.

Představení výzvy

Různé důležité informace
• Alespoň 30% podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb
na celkových výnosech - sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu.
• Minimálně 51 % případného zisku je reinvestováno
do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů
(sleduje se poslední ukončené účetní období).
• Místní prospěch: minimálně 50 % zaměstnanců sp
s bydlištěm na území MAS, integrační sp - účetní doklady (ne starší 12 měsíců) 3
odběratelů a 3 dodavatelů se sídlem nebo provozovnou na území MAS, 2 doklady (ne
starší než 2 roky) o spolupráci s lokálními aktéry z území MAS, environmentální sp –
sledujeme všechny dodací listy!

Představení výzvy

Různé důležité informace a příklady
• Podíl zaměstnanců z CS – minimálně 30 %.
• Zajištění psychosociální podpory CS - prostřednictvím člena realizačního týmu, partnera
projektu bez finančního příspěvku či nákupu služeb.
• Znevýhodnění zaměstnanci z CS – min. 0,4 úvazek.
• Vzdělávání osob z CS – uznatelné až po uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracovní
činnosti (dohodu o provedení práce nelze akceptovat).
• Všichni členové realizačního týmu financovaní z projektu musí mít kvalifikaci potřebnou pro
výkon dané pozice nebo odpovídající praxi dle oboru činnosti sociálního podniku - v rámci
projektu je možné hradit i vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku mimo CS.

Představení výzvy

Různé důležité informace a příklady
• Aby byl výdaj způsobilý, je nutné prokázat jeho nezbytnost pro realizaci projektu –
fungování a provoz sociálního podniku.
• Do přímých nákladů se dají zařadit výdaje na zařízení, se kterými pracují osoby hrazené
z přímých nákladů (osoby z cílových skupin či pracovníci poskytující podporu cílovým
skupinám) - toto je nutné uvést v projektové žádosti, v podnikatelském plánu
a v rozpočtu.

Podporované aktivity

Podporované aktivity
• Podporované aktivity 4.1 - integrační sociální podnik
• Podporované aktivity 4.2 - environmentální sociální podnik

Podporované aktivity

4.1 Integrační sociální podnik

a) Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo
cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku
• u zaměstnanců mimo cílovou skupinu je možné hradit pouze pozice, které zajišťují specifickou podporu
zaměstnancům z cílových skupin, zajišťují marketing sociálního podniku a řídí podnik
• z projektu je možné financovat mzdy nově přijatých zaměstnanců z cílových skupin (nikoli stávajících)
• všichni zaměstnanci realizačního týmu financovaní z projektu musí mít kvalifikaci nebo praxi odpovídající
pracovnímu zařazení
• pracovní místa pro zaměstnance z cílových skupin musí příjemce vytvořit a obsadit nejpozději do 3 měsíců
od zahájení realizace projektu; vyžaduje-li charakter podnikání přijetí zaměstnanců postupně a po této
lhůtě, objasní tyto skutečnosti žadatel v podnikatelském plánu, a to v části Management a lidské zdroje

Podporované aktivity

4.1 Integrační sociální podnik

b) Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku
financovaných z přímých nákladů projektu
• vzděláváním ostatních zaměstnanců sociálního podniku se rozumí především kurzy pro zefektivnění práce
s cílovou skupinou, nebo kurzy zaměřené na rozvoj kompetencí v řízení podniku, např. kurzy pro řízení
gastroprovozu, obchodní dovednosti, marketing
• potřebnost vzdělávacích aktivit zdůvodní žadatel v projektové žádosti

c) Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama)

Podporované aktivity

4.1 Integrační sociální podnik

d) Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního
podnikání v praxi (žadatel detailněji rozvede také v Příloze č. 5 - Podnikatelský plán)
• za zahájení vlastního podnikání se považuje období do max. 3 měsíců od zahájení realizace projektu
• součástí klíčové aktivity jsou vedle činností spojených s prokazováním naplňování principů sociálního
podnikání, resp. i rozpoznávacích znaků sociálního podniku, také činnosti spojené s evaluací prováděnou
ŘO OPZ
• doporučujeme žadatelům, aby si aktivity spojené s vykazováním principů sociálního podnikání, resp.
rozpoznávacích znaků sociálního podniku, a evaluací zohlednili ve výši úvazků členů realizačního týmu
(žadatel zohlední také v popisu vykonávané činnosti)
• pokud žadatel kombinuje předmět podnikání s aktivitami z oblasti prvovýroby (podle zákona č.
252/1997 sb., o zemědělství), uvede v klíčové aktivitě rozdělení všech položek rozpočtu na aktivity
týkající se prvovýroby a ostatní podnikatelské činnosti, a to z důvodu rozdílných podpor de minimis

Podporované aktivity

4.2 Environmentální sociální podnik

a) Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo
cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku
• u zaměstnanců mimo cílovou skupinu je možné hradit pouze pozice, které zajišťují specifickou podporu
zaměstnancům z cílových skupin, zajišťují marketing sociálního podniku a řídí podnik
• z projektu je možné financovat mzdy nově přijatých zaměstnanců z cílových skupin (nikoli stávajících)
• všichni zaměstnanci realizačního týmu financovaní z projektu musí mít kvalifikaci nebo praxi odpovídající
pracovnímu zařazení
• pracovní místa pro zaměstnance z cílových skupin musí příjemce vytvořit a obsadit nejpozději do 3 měsíců
od zahájení realizace projektu; vyžaduje-li charakter podnikání přijetí zaměstnanců postupně a po této
lhůtě, objasní tyto skutečnosti žadatel v podnikatelském plánu, a to v části Management a lidské zdroje

Podporované aktivity

4.2 Environmentální sociální podnik

b) Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku
financovaných z přímých nákladů projektu
• vzděláváním ostatních zaměstnanců sociálního podniku se rozumí především kurzy pro zefektivnění práce
s cílovou skupinou, environmentálně zaměřené kurzy nebo kurzy zaměřené na rozvoj kompetencí v řízení
podniku, např. obchodní dovednosti, marketing
• potřebnost vzdělávacích aktivit zdůvodní žadatel v projektové žádosti

c) Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama)

Podporované aktivity

4.2 Environmentální sociální podnik
d) Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního
podnikání v praxi (žadatel detailněji rozvede také v Příloze č. 5 - Podnikatelský plán)
• za zahájení vlastního podnikání se považuje období do max. 3 měsíců od zahájení realizace projektu
• součástí klíčové aktivity jsou vedle činností spojených s prokazováním naplňování principů sociálního
podnikání, resp. i rozpoznávacích znaků sociálního podniku, také činnosti spojené s evaluací prováděnou
ŘO OPZ
• doporučujeme žadatelům, aby si aktivity spojené s vykazováním principů sociálního podnikání, resp.
rozpoznávacích znaků sociálního podniku, a evaluací zohlednili ve výši úvazků členů realizačního týmu
(žadatel zohlední také v popisu vykonávané činnosti)
• pokud žadatel kombinuje předmět podnikání s aktivitami z oblasti prvovýroby (podle zákona č.
252/1997 sb., o zemědělství), uvede v klíčové aktivitě rozdělení všech položek rozpočtu na aktivity
týkající se prvovýroby a ostatní podnikatelské činnosti, a to z důvodu rozdílných podpor de minimis

Podporované aktivity

4.2 Environmentální sociální podnik

e) Sledování environmentálního dopadu
• Sledování plnění environmentálního přínosu (kvantitativně i kvalitativně) v interních dokumentech podniku –
viz příloha č. 7 výzvy – část 4. Environmentální prospěch.
f) Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných
pracovníků apod.
• je nutné již v projektové žádosti identifikovat bariéry (definovat opatření a doložit jejich vliv na
zaměstnání v sociálním podniku)

Podporované aktivity

Obecné podmínky platné pro aktivity 4.1 i 4.2

Udržitelnost, resp. fungování sociálního podniku, je jedním ze základních a obecných principů sociálního
podnikání, a je zakotvena v principech a charakteristikách stanovených v sadě rozpoznávacích znaků pro
integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik (přílohy č. 6 a 7 výzvy). K principům a
charakteristikám sociálního podnikání se žadatel přihlašuje při založení společnosti ve svých zakládacích
dokumentech. Zveřejnění zakládacích dokumentů u všech právních forem je nejpozději při předložení 1.
zprávy o realizaci projektu (ZoR). Příjemce je vázán dodržováním rozpoznávacích znaků v Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, a to v části účel dotace. Pro naplnění účelu dotace přidělené podle výzvy je tedy
nezbytné, aby sociální podnik provozoval svou činnost v souladu s principy sociálního podnikání po celou
dobu realizace projektu a realizací projektu vytvářel předpoklady pro udržení sociálního podnikání i po
skončení podpory. Naplnění principů a charakteristik sociálního podniku, tzn. příloh č. 6 a 7 výzvy, je rovněž
vázané na naplnění indikátorů 1 02 13, nebo 1 02 12.

Podporované aktivity
Novou aktivitou se rozumí

a) podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu (netýká se nestátních neziskových organizací)
b) podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího
c) podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání
d) podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci stávajícího oboru činnosti, přičemž podmínkou
novosti je možnost oddělit nový produkt/službu od stávajícího podnikání, a to jak při přípravě
podnikatelského záměru a finančního plánu, tak při prokazování udržitelnosti
e) podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu, avšak takovou, jejíž
poskytování je jednoznačně vázáno k místu provozovny (např. otevření další kavárny na jiném místě);
zřízením nové provozovny bude uspokojena poptávka nových/jiných zákazníků; nově zřízená provozovna
musí být ekonomicky soběstačná, tzn., žadatel zaciluje podnikatelský plán jen na ni, prokazuje
konkurenceschopnost nové služby v nové provozovně s ohledem na místní trh aj.

Podporované aktivity
Upozornění!

• Způsobilé výdaje projektu se vždy týkají jen nových podnikatelských aktivit
definovaných výše. V žádném případě nelze z dotace financovat stávající
podnikatelské aktivity žadatele (žadatel může novou ekonomickou činnost, která
je předmětem podpory, začít vykonávat nejdříve s datem zahájení realizace
projektu uvedeného v právním aktu)! Předmětem žádosti musí být výhradně nová
podnikatelská aktivita definovaná výše, z čehož vyplývá, že plnění principů
sociálního podnikání definované v přílohách 6 a 7 výzvy bude sledováno jen u
nové podnikatelské aktivity definované výše pod body b) až e). Nová
podnikatelská aktivita musí být jednoznačně oddělena od stávající činnosti.

Podporované aktivity

Upozornění!

Za nový podnikatelský subjekt nelze pro účely této výzvy považovat:
• právní subjekt, který byl zakoupen jiným právním subjektem/OSVČ se stejným předmětem a místem
podnikání, a ve kterém vznikla shodná pracovní místa,
• podnikatelský subjekt nově vzniklý pouze formálním přesunem podnikání (zaměstnanců z cílových
skupin, předmětu a místa podnikání) z již fungujícího/zakládajícího subjektu.
V rámci této aktivity nelze hradit poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o
sociálních službách, a to jak v rozsahu základních, tak i fakultativních činností. Současně nelze hradit
zemědělskou prvovýrobu.
Doporučujeme žadatelům při přípravě projektů konzultovat projektové záměry s ŘO OPZ a s lokálními
konzultanty MPSV! http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/kdo-poradi/lokalni-konzultanti-mpsv

Indikátory

Indikátory
• Nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit
• Indikátory výstupů
• Indikátory výsledků

• Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho projekt
• Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně za období
od počátku projektu do konce příslušného monitorovacího období

Indikátory

Povinnosti žadatele související s indikátory
Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů
• Včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty
Nastavení je závazné
• Úprava – podstatnou změnou
• Při nesplnění – sankce (indikátory se závazkem)
Průběžné sledování jejich naplnění
• Ve zprávách o realizaci projektu
Prokazatelnost vykazovaných hodnot
• Záznamy o každém klientovi, prezenční listiny atd. ověřitelné případnou kontrolou,
monitorovacími listy

Indikátory

Sankce při nesplnění závazků týkajících se indikátorů
Celková míra naplnění indikátorů výstupů vzhledem k závazkům dle
právního aktu a sankce:
• Méně než 85% a zároveň alespoň 70% - sankce 15%
• Méně než 70% a zároveň alespoň 55% - sankce 20%
• Méně než 55% a zároveň alespoň 40% - sankce 30%
• Méně než 40% - sankce 50%

Indikátory

Indikátory se závazkem (v rámci této výzvy)

• Hodnoty, které jsou chápany jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu
Kód indikátoru

Název

Měrná jednotka

Typ

6 00 00

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

1 02 13

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

Organizace

Výstup

1 02 12

Počet podpořených již existujících sociálních podniků

Organizace

Výstup

Indikátory

Indikátory bez závazku (v rámci této výzvy)
• Hodnoty, které nepředstavují závazek žadatele, ale které je nutné sledovat (žadatel má povinnost
vyplnit cílovou hodnotu indikátoru, u nerelevantních je možno uvést hodnotu 0.)
Kód indikátoru
8 05 00

Kód indikátoru

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

Měrná jednotka
Dokumenty

Měrná jednotka

Typ
Výstup

Typ

8 05 00

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po
ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

6 28 00

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

Způsobilost výdajů

Způsobilost výdajů
Věcná způsobilost
• Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v kapitole 6 specifické části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
• Způsobilé výdaje – osobní náklady, nákup zařízení a vybavení, nákup služeb, přímá
podpora účastníků, marketing, provoz podniku
Časová způsobilost
• Náklady vzniklé v době realizace projektu
• Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy MAS

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
ZPŮSOBILÝ VÝDAJ

 Je v souladu s právními předpisy (zejména legislativou EU a ČR)
 Je v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí podpory
 Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v kapitole 6 specifické části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
 Je přiměřený (viz kapitola 6.1 specifické části pravidel pro žadatele a příjemce)
 Vznikl v době realizace projektu a byl uhrazen nejpozději do okamžiku ukončení
administrace závěrečné zprávy o realizaci projektu
 Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy MAS
 Váže se na aktivity projektu, které jsou územně způsobilé
 Je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

KATEGORIE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPZ
• 1. Celkové způsobilé výdaje
• 1.1 přímé náklady
1.1.1 osobní náklady
1.1.2 cestovné
1.1.3 zařízení, vybavení a spotřební materiál
1.1.4 nákup služeb
1.1.5 drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)
1.1.6 přímá podpora CS
• 1.2 nepřímé náklady
• 2. Celkové nezpůsobilé výdaje

VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
1.1.1 osobní náklady
 Mzdy a platy pracovníků zaměstnaní výhradně pro projekt
 Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí pouze částí
svého úvazku
 Ostatní osobní náklady na zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni na DPČ nebo DPP
 Výdaje na odměny
 Nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru! Pro porovnání osobních
výdajů lze využít informační systém o průměrném výdělku (ISPV) dostupný na
www.mpsv.cz/ispv.php
 ŘO zveřejňuje přehled obvyklých výší mezd a platů pro nejčastější pozice v rámci projektů
podpořených z OPZ na portálu www.esfcr.cz
49

VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
1.1.1 osobní náklady


PS, DPČ, DPP musí být uzavřeny v souladu se zákoníkem práce



Mzdové náklady = hrubá mzda / plat nebo odměna (DPČ, DPP, OSVČ) + odvody zaměstnavatele na
SP a ZP a další poplatky spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně na základě
právních předpisů



Náhrady

- za dovolenou (4, 5 nebo 8 týdnů dovolené dle typu zaměstnavatele, viz § 213 zákona č. 262/2006
sb., Zákoník práce) - způsobilé pouze v rozsahu, v jakém odpovídají zapojení zaměstnance do realizace
projektu
- v případě překážek v práci (v souladu se zákoníkem práce)
- za dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (jejich poměrná část)
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
1.1.1 osobní náklady


Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl za stejnou práci placen
vícekrát



Výše úvazku = maximálně 1,0 (součet veškerých úvazků zaměstnance u všech subjektů zapojených
do projektu – příjemce a partneři), a to po celou dobu zapojení daného pracovníka do realizace
projektu



Realizační tým projektu (RT) = zařazení mezi přímé/nepřímé náklady projektu dle pracovní náplně v
projektu, dle vazby na CS – přímá x nepřímá vazba



Přímé náklady: pouze přímá práce s cs nebo zajištění výstupu, který je určen k přímému využití CS
(koordinátor CS, právník pro CS atd.)



Nepřímé náklady: projektový/finanční manažer a ostatní pozice (administrativní, podpůrné), které
nepracují přímo s CS
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
1.1.2 cestovné
Cestovní náhrady = náhrady za jízdní výdaje, výdaje za ubytování, za stravné a za nutné vedlejší
výdaje
Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami (tuzemské i zahraniční) realizačního týmu jsou hrazeny z
nepřímých nákladů
• Pro zaměstnance českých subjektů při zahraničních cestách (PN) – dle vyhlášky MPSV a MF,
cestovné po ČR NN, kapesné v cizí měně je způsobilým výdajem až do 40 % stravného
• Pro zahraniční experty při pracovní cestě do ČR (PN) – tzv. „per diems“ ve výši 230 EUR
(http://ec.europa.eu/europeaid/perdiem_en) nebo paušál 75 EUR, zahrnují náklady na ubytování,
stravné, a cestovné v ČR a výdaj za dopravu experta do ČR a zpět
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
1.1.3 Zařízení a vybavení, vč. nájmu a odpisů
• Investiční výdaje = odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší než 40 tis. Kč) a nehmotný
majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč)
• Neinvestiční výdaje = neodpisovaný hmotný (pořizovací hodnota nižší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek
(pořizovací cena nižší než 60 tis. Kč)
• Zařízení a vybavení pro členy RT, kteří přímo pracují s CS nebo zajišťují výstup k přímému využití CS
• Nákup vybavení pro RT, např. Nákup výpočetní techniky - pro pracovníky RT lze pořídit pouze takový
počet kusů zařízení a vybavení, který odpovídá výši úvazku členů RT = 1 ks na 1 úvazek; pokud je úvazek
nižší, lze uplatnit pouze část pořizovací ceny, vztahující se k danému úvazku (0,5 úvazek = 0,5 ceny
výpočetní techniky), úvazky jednotlivých členů RT je možné sčítat
• Nově zařazen do této skupiny výdajů i nábytek (rozdíl oproti OP LZZ)
• Pokud jakýkoliv nákup zařízení a vybavení patří na základě vymezení nepřímých nákladů (dle kapitoly
6.4.16) mezi nepřímé náklady, nelze tyto výdaje řadit mezi přímé způsobilé náklady
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
V rámci kapitoly 1.1.3 lze také hradit:
• Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov
• Operativní leasing = nájemné (splátky) leasingu, smlouva o nájmu nebo operativním leasingu
• Finanční leasing = způsobilé jsou pouze splátky leasingu, vztahující se k období trvání projektu
(daně a finanční činnost pronajímatele související s leasingovou smlouvou nejsou způsobilými výdaji)
• Odpisy (daňové)
• Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného pro účely projektu, které využívá CS
• Jsou způsobilým výdajem po dobu trvání projektu za předpokladu, že nákup takového majetku není
součástí způsobilých výdajů na projekt
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
1.1.4 nákup služeb
Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí vytvářet novou hodnotu
• Zpracování analýz, průzkumů, studií
• Lektorské služby
• Školení a kurzy
• Vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD/DVD…
• Pronájem prostor pro práci s CS (např. Pronájem učebny)
1.1.5 drobné stavební úpravy
• Cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období, která nepřesáhne v úhrnu
40.000 Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku
• Např. úprava pracovního místa, které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
1.1.6 přímá podpora pro CS
• Mzdy zaměstnanců z CS (PS, DPČ, DPP ne) – max. Limit stanovený pro měsíc práce zaměstnance je ve
výši trojnásobku minimální mzdy za měsíc při 40 hodinové týdenní pracovní době
• Cestovné, ubytování a stravné při služebních cestách pro CS
• Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby – poskytuje se po dobu trvání školení nebo při nástupu
nezaměstnané osoby do nového zaměstnání (v tomto případě se poskytuje po dobu max. 6 měs.)
• Příspěvek na zapracování (dle zákona č. 435/2004 sb., Zákon o zaměstnanosti) – poskytuje se po
dobu max. 3 měs., Nejvýše do poloviny minimální mzdy
• Jiné nezbytné náklady pro CS pro realizování jejich aktivit (prohlídka zdravotní způsobilosti pro výkon
práce, výpis z rejstříku trestů)
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
Investiční výdaje:
• Pro projekty platí omezení, že podíl investičních výdajů v rámci celkových
způsobilých výdajů nesmí být vyšší než 50 %
• Pro SP doporučujeme MAS nastavit limit procenta investic na 30 - 50 % v
závislosti na případnou návaznost na IROP

Hodnocení a výběr projektů

Proces hodnocení a výběru projektů
• Problematika hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení
a výběru projektů
- Viz příloha č. 1 výzvy MAS – pravidla hodnocení OPZ
- Viz specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
• Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS Hlučínsko z.s.
• Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než umožňuje výzva,
nejsou akceptovány

Proces hodnocení a výběru projektů
• Výsledkem výběru je seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení –
tento seznam předá MAS řídícímu orgánu OPZ – ŘO OPZ provede závěrečné ověření
způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS
• Jednokolová výzva s jednou uzávěrkou pro podání žádosti – jednokolové hodnocení

Proces hodnocení a výběru projektů

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
• První fáze hodnocení projektů
• Posouzení základních věcných a administrativních požadavků
• Provádějí pracovníci MAS Hlučínsko z.s.
• Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu
• Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná
• Kritéria formálních náležitostí jsou opravitelná – žadatel je vyzván 1x k opravě nebo doplnění,
a to ve lhůtě do 5 pracovních dní
• Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium (ANO/NE)

Proces hodnocení a výběru projektů

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
Kritéria hodnocení přijatelnosti
• Oprávněnost žadatele, partnerství, cílové skupiny, celkové způsobilé výdaje, aktivity,
horizontální principy, trestní bezúhonnost, soulad projektu s SCLLD, ověření administrativní,
finanční a provozní kapacity žadatele
Kritéria formálních náležitostí
• Úplnost a forma žádosti, podpis žádosti
Podání žádosti o přezkum
• MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení – v případě negativního hodnocení běží žadateli
ode dne doručení této informace lhůta 15 kalendářních dní na podání Žádosti o přezkum.

Proces hodnocení a výběru projektů

Věcné hodnocení

• Druhá fáze hodnocení projektů
• Hodnocení kvality
• Provádí hodnotící a výběrová komise
• Hodnotí se pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení
• Lhůta max. 50 pracovních dní od ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
• Hodnotící a výběrovou komisí mohou být vymezeny podmínky pro úpravu projektů ze strany
žadatele, za kterých by měl být projekt podpořen

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení

• Kritéria věcného hodnocení
Skupina kritérií (max. počet bodů)

Název kritéria (max. počet bodů)

I. Potřebnost (35)

Vymezení problému a cílové skupiny (35)

II. Účelnost (30)

Cíle a konzistentnost projekt (25)
Způsob ověření dosažení cíle projektu (5)

III. Efektivnost a hospodárnost (20)

Efektivita projektu, rozpočet (15)
Adekvátnost indikátorů (5)

IV. Proveditelnost (15)

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (10)
Způsob zapojení cílové skupiny (5)

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení

• Hodnotící a výběrová komise odpovídá u každého kritéria na hlavní otázku (na základě
odpovědí na pomocné podotázky)
Využívá 4 deskriptorů:
• 1. Výborně

100% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

• 2. Velmi dobře

75% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

• 3. Dobře

50% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

• 4. Nedostatečně

25% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

Deskriptor 4 je eliminační – získání tohoto deskriptoru, byť u jednoho hlavního kritéria,
znamená, že žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení

• Max. Počet bodů věcného hodnocení je 100
• Žádost musí získat min. 50 bodů, aby splnila podmínky věcného hodnocení a všechny
hlavní otázky musí být hodnoceny deskriptory 1-3
• Žádost o přezkum: MAS zasílá žadateli informaci o výsledku hodnocení a v případě
negativního výsledku začíná žadateli ode dne doručení běžet lhůta 15 kalendářních dní
na podání žádosti o přezkum
• MAS současně upozorňuje, že vybrané projekty předává MAS k závěrečnému ověření
způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů řídícímu orgánu (ŘO) OPZ

Proces hodnocení a výběru projektů

Shrnutí a lhůty

• HODNOCENÍ FN A PŘIJATELNOSTI: DO 30 PRACOVNÍCH DNÍ
- ODVOLÁNÍ: DO 15 KALENDÁŘNÍCH DNÍ ZE STRANY ŽADATELE (30-60 PRACOVNÍCH DNÍ)
• VĚCNÉ HODNOCENÍ: DO 50 PRACOVNÍCH DNÍ OD HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A FN
- ODVOLÁNÍ: DO 15 KALENDÁŘNÍCH DNÍ ZE STRANY ŽADATELE (30-60 PRACOVNÍCH DNÍ)
• VÝBĚR PROJEKTŮ (PROGRAMOVÝ VÝBOR): DO 30 PRACOVNÍCH DNÍ OD UKONČENÍ VĚCNÉHO HODNOCENÍ
- ODVOLÁNÍ: DO 15 KALENDÁŘNÍCH DNÍ ZE STRANY ŽADATELE (30-60 PRACOVNÍCH DNÍ)
• ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI: ŘO PROVÁDÍ NEPRODLENĚ DLE ADMINISTRATIVNÍCH KAPACIT
• VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU U DOPORUČENÝCH ŽÁDOSTÍ: CCA DO 3 MĚSÍCŮ ZE STRANY ŘO OPZ
• ODESLÁNÍ PRVNÍ ZÁLOHOVÉ PLATBY: DO 10 PRACOVNÍCH DNÍ OD VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU
• DALŠÍ ZÁLOHOVÉ PLATBY V PŮLROČNÍM INTERVALU – VŽDY SE ZPRÁVOU O REALIZACI PROJEKTU

Povinná publicita
• Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – je možno využít el. šablonu
z www.esfcr.cz
• Po celou dobu realizace projektu
• V místě realizace projektu na místě pro veřejnost snadno viditelném (např. vstupní
prostory)
- Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech
- pokud nelze plakát umístit v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce
- realizuje-li příjemce více projektů OPZ v jednom místě, je možné umístit pouze jeden
společný plakát

Způsob podání žádosti
IS KP14+

• Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR
v programovém období 2014 – 2020
• On-line aplikace
- nevyžaduje instalaci do PC
- vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem
• Edukační videa
Http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/elektronicka-zadost/edukacni-videa
• Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+
Https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz//dokument/797956

IS KP14+

Základní menu

Vytvoření nové žádosti
• NOVÁ ŽÁDOST
• SEZNAM PROGRAMŮ A VÝZEV (UŽIVATEL VYBERE SPRÁVNÝ OP)
• OTEVŘENÉ VÝZVY (UŽIVATEL VYBERE VÝZVU PRO MAS Č. 03_16_047 A KLIKNE NA MODRÝ ODKAZ
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT)

72

Vytvoření nové žádosti

• VÝBĚR PODVÝZVY

• VÝBĚR VÝZVY MAS
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IS KP14+
• Uživatel vyplňuje záložky postupně! Podle navigačního menu v levé části obrazovky – jednou
vepsaná data se propisují do dalších záložek, či umožní zaktivnění některých neaktivních
záložek.
• Žlutá pole = povinná
• Šedivá pole = volitelná (zpřístupní se podle dat vyplňovaných během žádosti, nebo nejsou
podle zadaných dat povinná)
• Bílá pole = vyplňuje sám systém
Upozornění:
Každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před jeho opuštěním uložte.

IS KP14+
Postup při podávání žádosti
• Registrace do systému IS KP14+
Https://mseu.mssf.cz/ (používejte jen prohlížeč Microsoft Explorer)
• Vyplnění elektronické verze žádosti
• Finalizace elektronické verze žádosti
• Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti
• Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím IS KP14+
• Před podáním/odesláním žádosti je potřeba zřídit elektronický podpis

Důležité odkazy
OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPZ
HTTPS://WWW.ESFCR.CZ/PRAVIDLA-PRO-ZADATELE-A-PRIJEMCEOPZ/-/DOKUMENT/797767
SPECIFICKÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPZ
HTTPS://WWW.ESFCR.CZ/PRAVIDLA-PRO-ZADATELE-A-PRIJEMCEOPZ/-/DOKUMENT/797817
VÝZVY MAS VČETNĚ PŘÍLOH
HTTP://MASHLUCINSKO.CZ/STRATEGIE-2014-2020/OPZ/

PŘEHLED CHYB
Popis chyby (nedostatku)

Četnost chyby

Poznámka

Žadatel nemá dostatečnou finanční kapacitu na realizaci
projektu – roční obrat dosahuje méně než 1/5 způsobilých
výdajů projektu

1

Projekt nesplnil kritérium přijatelnosti –
vyřazení z dalšího hodnocení

Zcela nedostatečný popis realizace projektu (jak bude
ověřeno, že bylo dosaženo cíle projektu, klíčové aktivity,
špatné nastavení indikátorů – nelze dovodit, podle čeho byly
hodnoty nastaveny)

1

Projekt nesplnil podmínky věcného
hodnocení

Obecně nedostatečný popis projektu v některé z jeho částí,
příliš obecná tvrzení, údaje, které nejsou podloženy – není
uveden zdroj, drobné chyby v rozpočtu (v případě, že
pracovník nebude zaměstnán na celý úvazek, není možné
požadovat dotaci na celý notebook či tiskárnu, ale jen
poměrně vzhledem k úvazku, požadavek na dotaci u
položky která je neuznatelným nákladem)

4

Chyby tohoto typu se objevily ve všech
projektech

DĚKUJI ZA POZORNOST

