Název projektu: Podpora činnosti místního partnerství MAS CÍNOVECKOLEADER při realizaci SCLLD
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001535

Seminář pro žadatele
3. výzva OPZ, č.
Rozvoj sociálních služeb v území MAS Cínovecko II.

Datum a místo:
10. 4. 2019, 10.00, Dubí, kancelář MAS CÍNOVECKO o.p.s.
Odborný lektor: Ing. Emil Machálek, CSc.

Program semináře
1. Základní specifikace výzvy

2. Oprávnění žadatelé
3. Cílové skupiny
4. Zaměření výzvy – podporované aktivity
5. Indikátory
6. Podání žádosti – IS KP14+
7. Způsob hodnocení a výběr projektů
8. Informační zdroje
9. Dotazy, diskuze
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Základní specifikace výzvy
 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2019

 Místo realizace: území MAS CÍNOVECKO o.p.s.
 Míra spolufinancování: dle typu příjemce až 15%
 Způsob financování: ex ante
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Oprávnění žadatelé
obce
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované obcemi
organizace zřizované kraji
nestátní neziskové organizace
obchodní korporace
OSVČ
Poskytovatelé sociálních služeb
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Partnerství
Projekty zaměřené na sociální služby (tj. aktivity 1.1).
• Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery pouze partneři
bez finančního příspěvku.
projekty zaměřené na další programy a činnosti v oblasti
sociálního začleňování (tj. aktivity 1.2).
• Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s
finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku.
 partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu
 partnerem se NEROZUMÍ subjekt, který je v dodavatelském či
odběratelském vztahu k příjemci
 fyzická osoba, která není OSVČ nemůže být do projektu zapojena
jako partner
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Cílové skupiny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s kombinovanými diagnózami
Osoby ohrožené specifickými
zdravotními riziky
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Imigranti a azylanti
Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
Osoby pečující o malé děti
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Rodiče samoživitelé
Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální
integrace
Oběti trestné činnosti

Viz výzva
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Zaměření výzvy – podporované aktivity
Aktivita 1.1 - Podpora poskytování vybraných sociálních
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:
a. Odborné sociální poradenství - § 37
b. Terénní programy - § 69
c. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65
d. Raná péče - § 54
e. Krizová pomoc - § 60
f. Kontaktní centra - § 59
g. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62
h. Sociální rehabilitace - § 70
i. Sociálně terapeutické dílny - § 67
j. Služby následné péče - § 64
k. Osobní asistence - § 39
l. Odlehčovací služby - § 44
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Zaměření výzvy – podporované aktivity
Aktivita 1.2 - Další programy a činnosti v oblasti sociálního
začleňování
• Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:
• a) Programy prevence a řešení problémů především v sociálně
vyloučených lokalitách
• b) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně
znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po
ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání
• c) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s
chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky,
mimo zdravotnické služby a péči
• d) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby
ohrožené závislostmi na návykových látkách, včetně gamblingu a
závislosti na PC hrách
• e) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí
svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními
tresty
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Zaměření výzvy – podporované aktivity
Aktivita 1.2 - Další programy a činnosti v oblasti sociálního
začleňování - pokračování
• f) Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci
sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci
• g) Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
• h) Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče
• i) Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z
cílových skupin
• j) Aktivity zaměřené na rozvoj
sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení
• k) Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti
bydlení a pracovně-právních vztahů
• l) Aktivity přispívající k boji s diskriminací
• m) Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a
výkonu sociální práce na svém území
Podrobněji v příloze č. 6 výzvy
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Kombinovatelnost aktivit v rámci projektu
• Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem
kombinovat.
• Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do
dané aktivity
• Stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy aktivit odděleny v rozpočtu
projektu.
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Další specifika k aktivitám 1a)
 pouze aktivity zaměřené na návrat osob z CS zpět do společnosti,
na trh práce, na udržení se na trhu práce, apod.
 služby registrované dle zákona 108/2006 Sb., které jsou součástí
sítě sociálních služeb
 pouze terénní a ambulantní forma s výjimkou odlehčovací služby a
krizové pomoci
 možno vzdělávání pro pracovníky poskytovatele dle zákona (max.
24 hodin)
 projekt na více typů sociálních služeb = každá sociální služba
popsána vždy samostatně v aktivitách + každá samostatně
zpracovanou přílohu č. 6 Údaje o sociální službě
 kombinace aktivit 1a) s jinou aktivitou – sociální služba vždy
samostatná aktivita
 aktivita 1a) Sociální služby a 1b) písm. i) Sociální bydlení nelze
výdaje investičního charakteru spojené s nákupem dlouhodobého
hmotného i nehmotného majetku, lze pouze odpisy majetku
užívaného pro účely projektu
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Další specifika k aktivitám 1b)
 koordinace a síťování soc. služeb, další programy soc.
začleňování a prevence soc. vyloučení – nutný přímý
dopad na CS, nelze samostatně
 nelze tvorba střednědobých plánů rozvoje soc. služeb
 vzdělávání pracovníků - přímá práce s CS
 kombinace aktivit 1a) s jinou aktivitou – sociální služba
vždy samostatná aktivita
 aktivita 1a) Sociální služby a 1b) písm. i) Sociální
bydlení nelze výdaje investičního charakteru spojené s
nákupem dlouhodobého hmotného i nehmotného
majetku, , lze pouze odpisy majetku užívaného pro
účely projektu
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Indikátory
= nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit
Dělení:
• indikátory výstupů
• indikátory výsledků
Pravidla volby závazných indikátorů a jejich sledování:
 žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou
relevantní pro jeho projekt
 ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně
za období od počátku projektu do konce příslušného
monitorovacího období
 je nutné sledovat také hodnoty pro indikátory o
účastnících, které konkretizují podpořené osoby z řady
hledisek a další indikátory uvedené ve výzvě (kap. 5.2)
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Indikátory
Povinnosti 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 (Obecná pravidla, kap.18)
 průběžné sledování jejich naplnění ve zprávách o realizaci
projektu
 prokazatelnost vykazovaných hodnot - záznamy o každém
klientovi, prezenční listiny atd. ověřitelné případnou
kontrolou, monitorovací listy
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Indikátory se závazkem:
• závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu

•

Kód
indikátor
u

Název

Měrná jednotka

Typ

6 00 00

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

6 70 01

Kapacita podpořených služeb

místa

Výstup

6 70 10

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

•6 00 00 – osoby podpořené nad bagatelní podporu (min. 40 hodin), vyplňují se
monitorovací listy (https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz//dokument/798878)
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Indikátory bez závazku
• V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel
povinnost kromě indikátorů se závazkem vykazovat
dosažené hodnoty také pro:
• a) Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků
jako je např. věk, postavení na trhu práce, případné znevýhodnění,
atd. (Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu
podpořené osoby)
• b) Indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči
plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým skupinám projektu.
Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto indikátorů
vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vůči
projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj uvést
cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají
účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené
hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem vykazovány
prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu

16

Indikátory bez závazku:
• nepředstavují závazek žadatele, ale je nutné sledovat, žadatel uvádí v žádosti ,,0“
Kód

Měrná
jednotka
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických Dokumenty
dokumentů (vč. evaluačních)
Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení
Služby
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž Osoby
služba naplnila svůj účel

Typ indikátoru

67310

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální Osoby
práce naplnila svůj účel

Výsledek

62500

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení Osoby
své účasti
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Osoby
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

Výsledek

80500
67401
67315

62600
62800

Název indikátoru

Výstup
Výstup
Výsledek

Výsledek
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• pro možnost započtení podpořené osoby do indikátorů, musí
poskytnutá
podpora
dosáhnout
minimální
hranice
40 hodin
• nižší míra poskytnutých služeb je považována za tzv. bagatelní podporu
• osoby, u nichž příjemce ví, že jejich zapojení do projektu zůstane v
rozsahu
bagatelní
podpory,
nemusí
zapisovat
do IS ESF 2014+, ovšem o jejich zapojení do projektu musí
i tak mít k dispozici průkazné záznamy
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Rozpočet – uznatelnost nákladů
 Celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady +
nepřímé náklady
 Přímé náklady
1. Osobní náklady – přímo pracuje s CS nebo dětmi CS
2. Cestovní náhrady
3. Zařízení a vybavení a nákup spotřebního materiálu
4. Nákup služeb
5. Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)
6. Přímá podpora CS
7. Nepřímé náklady – 25 %
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Způsob podání žádosti – IS KP14+
 vše v elektronickém formuláři IS KP14+:
https://mseu.mssf.cz
 nutný kvalifikovaný elektronický podpis a aktivní
datová schránka
 role uživatelů (editor, čtenář, signatář; signatář musí
mít zřízený vlastní účet, možná plná moc)
 hotline iskp@mpsv.cz
 Příručka pro žadatele k vyplnění žádosti na
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-vramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz
• Edukační videa MMR: http://dotaceeu.cz/cs/Jak-naprojekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

20

Podání projektové žádosti v OPZ
Zřízení elektronického podpisu a datové schránky
Registrace do systému IS KP14+

Vyplnění žádosti o podporu
Finalizace žádosti o podporu
Podepsání a odeslání žádosti o podporu
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Způsob podání žádosti – IS KP14+
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Způsob podání žádosti – Registrace do IS KP14+
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Způsob podání žádosti - založení žádosti o
podporu
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Způsob podání žádosti – založení žádosti o
podporu

03 –Operační program Zaměstnanost
PO Z – (03_16_047) – Výzva MAS na podporu strategií komunitně vedeného
místního rozvoje
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Způsob podání žádosti – založení žádosti

26

Způsob podání žádosti – založení žádosti
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Způsob podání žádosti – založení žádosti
 Formulář vyplňovat postupně dle záložek vlevo.
 Záložky Popis projektu a Klíčové aktivity – nenechte se v popisu
omezit počtem znaků (2000) - vytvořte přílohu v doc či pdf a vložte
ji do Záložky Dokumenty
 stručně, jasně, srozumitelně
 klíčové aktivity – každá zvlášť, včetně pole Náklady na klíčovou
aktivitu (pozor na soulad s rozpočtem)
 horizontální principy – všechny tři, doporučeno uvést ,,neutrální
vliv“, pokud ,,pozitivní“, pak nutno popsat
 Typ subjektu – dle IČ – validace, pokud nefunguje, kontaktovat
technickou podporu
 Roční obrat – viz Pokyny k vyplnění žádosti(v EUR)
 žlutá pole – povinná
 šedá – nepovinná
 průběžně ukládat
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Způsob podání žádosti – založení žádosti rozpočet
 Spolufinancování – první řádek ,,Soukromé zdroje“ nevolit, v
případě vlastních příjmů volit druhý řádek ,,Národní soukromé
zdroje“
 Finanční plán generován automaticky, možno editovat, pozor
na shodu s rozpočtem
 Příjmy projektu (tzn. ty vygenerované během realizace
projektu) – pokud si žadatel není jistý a neodhadne, dokládá
během realizace a platby budou pokráceny
 Úroky nejsou příjmy projektu
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Způsob hodnocení a výběr projektů
 Příloha výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu
č.1: Informace o způsobu hodnocení a výběru
projektů
http://www.mascinovecko.cz/1097-vyzvy-opz-aktualni/
 Fáze hodnocení:
1) Kontrola
přijatelnosti
a
administrativní
kontrola/formální náležitosti - Kancelář MAS
2) Věcné hodnocení – Výběrová komise (hodnotitelé)
3) Programový výbor – výběr projektů k financování
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Způsob hodnocení a výběr projektů
Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
provádějí pracovníci Kanceláře MAS
varianty ano/ne
kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná
formální náležitosti – max. 1 oprava do 5 PD
max. 30 PD od ukončení výzvy + 15 KD
přezkum
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Způsob hodnocení a výběr projektů
Věcné hodnocení
Hodnotící kritéria (př. 2.2 směrnice 01 Hodnotící kritéria pro OPZ):
1. Účelnost (max. 20 bodů)
2. Efektivnost a hospodárnost (max. 30 bodů)
3. Proveditelnost (max. 20 bodů)
4. Potřebnost (max. 30 bodů)
http://www.mascinovecko.cz/1097-vyzvy-opz-aktualni/






Expertní hodnotitel (7 KD) + 2 hodnotitelé (7 KD)
Výběrová komise – long list
Programový výbor – výběr projektů k financování
50 PD od ukončení 1. fáze hodnocení (FNaP)
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Informační zdroje
http://www.mascinovecko.cz/1097-vyzvy-opz-aktualni/
 Výzva
 Příloha č. 1 výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
http://www.mascinovecko.cz/1097-vyzvy-opz-aktualni/
 Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce
 Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro
projekty se skutečně vzniklými výdaji
 Pokyny pro vyplnění žádosti:
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramcipripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956
 FAQ:
https://www.esfcr.cz/detail-clanku//asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/esf-forum
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Děkuji za pozornost.
Kontaktní osoba: Ing. Emil Machálek, CSc
E-mail:
emil.machalek@seznam.cz
Mobil:

+420 602 303 867

