Informace ŘO OPZ pro MAS č. 8
Informace o zveřejnění změny výzvy pro MAS na podporu strategií
komunitně vedeného místního rozvoje č. 03_16_047

Dovolujeme si Vám oznámit, že byla ke dni 25. října 2016 zveřejněna na webových stránkách ESF www.esfcr.cz
změna výzvy č. 03_16_047 ŘO OPZ pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
(https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz), která zahrnuje dílčí úpravy výzvy.
Změna zásadnějšího charakteru se týká z vaší strany poměrně často dotazovaného rozšíření okruhu oprávněných
žadatelů pro aktivity v oblasti sociálního podnikání. Mezi oprávněné žadatele byly nově přidány nestátní neziskové
organizace. Spolufinancování je u nestátních neziskových organizací v aktivitách sociálního podnikání nastaveno
stejně jako u obchodních korporací tj. 85 % z evropských zdrojů a zbylé prostředky 15 % z vlastních zdrojů příjemce.
V oblasti podpory sociálního podnikání byly zároveň provedeny některé úpravy v návaznosti na zkušenosti z realizace
výzev v IP 2.1 OPZ. Zároveň došlo na základě jednání s ÚP ČR k dílčím upřesněním v aktivitách týkajících se podpory
zaměstnanosti. Dále byla na základě jednání se zástupci jednotlivých krajů a na základě zkušeností z již realizovaných
výzev v IP 2.1 OPZ vyjmuta příloha výzvy č. 10 Vyjádření kraje/obce (objednatele sociální služby) k podpoře sociální
služby/služeb, což by mělo snížit administrativní náročnost při předkládání žádostí o podporu Vašich žadatelů. Další
drobné úpravy jsou především formálního charakteru. Pro usnadnění orientace Vám v příloze této číslované
informace přikládáme přehled všech provedených změn.
Provedené změny výzvy se týkají textové části výzvy ŘO a dále těchto příloh: Přílohy č. 1 Vymezení oprávněných Ž a
P; Přílohy č. 2 Podporované cílové skupiny; Přílohy č. 3 Popis podporovaných aktivit; Přílohy č. 5 Podnikatelský plán;
Přílohy č. 6 a 7 Sada rozpoznávacích znaků a Přílohy č. 9 Vyrovnávací platba.

Příloha č. 1 – Přehled provedených změn ve výzvě pro MAS na podporu SCLLD
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Příloha č. 1 - Přehled provedených změn ve výzvě pro MAS na podporu SCLLD
1.

Upravovaný dokument
(Výzva nebo Příloha č.)
Výzva, část 6.1 Věcná způsobilost

Původní znění
Nebylo uvedeno.

Provedená úprava/Nové znění
Zařazena věta o zabránění duplicit s APZ.
Nově zařazená věta zní:
„Příspěvek

na podporu osob se zdravotním
postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
nemůže současně čerpat podporu v rámci
předkládaného projektu na úhradu osobních
nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá
tento příspěvek.“
2.

Výzva část 7.1 Povinné přílohy žádosti
o podporu a část 11 Přílohy výzvy
k předkládání žádostí o podporu Příloha č. 10 Vyjádření k podpoře soc.
služby

3.

Výzva, část 7.1, část 11

Příloha č. 10 Vyjádření kraje/obce
(objednatele sociální služby) k podpoře
sociální služby/služeb v části 7.1 výzvy
Povinné přílohy žádosti o podporu a v části
11 Přílohy výzvy k předkládání žádostí o
podporu.
Nebyl uveden finanční plán jakožto příloha
podnikatelského plánu.

Příloha č. 10 Vyjádření kraje/obce (objednatele
sociální služby) k podpoře sociální služby/služeb
odstraněna z části 7.1 výzvy Povinné přílohy
žádosti o podporu a z části 11 Přílohy výzvy
k předkládání žádostí o podporu.
Byla doplněna definice Podnikatelského plánu
převzatá z výzvy č. 67 OPZ a doplněna o
poznámku vztahující se k podnik. plánu v IROP.
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4.

Výzva část 10.2 Odkaz na pravidla pro
žadatele a příjemce.

Obecné části pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (odkaz na elektronickou
verzi: http://www.esfcr.cz/file/9002/)
Specifické části pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci OPZ pro projekty se
skutečně vzniklými výdaji a případně také
s nepřímými náklady (odkaz na
elektronickou verzi:
http://www.esfcr.cz/file/9003/)

Aktualizace odkazů: Obecné části pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci Operačního
programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou
verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-aprijemce-opz/-/dokument/797767

Aktualizace odkazů: Vzor rozhodnutí o poskytnutí
dotace (odkaz na elektronickou verzi:
https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavrenipravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnutipodpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364)
Doplněny nadace a nadační fondy, dále definice
vedlejší podnikatelské činnosti u NNO.

5.

Výzva část 10.3 Odkaz na vzor
právního aktu o poskytnutí podpory

Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
(odkaz na elektronickou verzi:
http://www.esfcr.cz/file/9019/)

6.

Příloha č. 1 - Vymezení oprávněných
žadatelů, partnerů a míra podpory –
rozpad zdrojů financování

7.

Příloha č. 1 - Vymezení oprávněných
žadatelů, partnerů a míra podpory –
rozpad zdrojů financování

8.

Příloha č. 2 - Podporované cílové
skupiny

9.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných
aktivit, kap. 1.2 – upřesnění podmínek
realizace doplňkové aktivity
k plánování a síťování soc. služeb

Mezi oprávněnými žadateli u aktivity 4
(Příloha č. 1, bod 1. Vymezení oprávněných
žadatelů (bod 3.3 Výzvy, str. 3) nebyly
zařazeny NNO, dále nebyla uvedena definice
vedlejší podnikatelské činnosti u NNO.
V části 3. Míra podpory – rozpad zdrojů
financování (bod 3.5 Výzvy) - nebyly
specifikovány rozpady zdrojů financování u
NNO v oblasti sociálního podnikání.
Byla uvedena podmínka evidence na ÚP ČR
v případě osob vykonávajících trest odnětí
svobody formou domácího vězení.
Aktivity místních samospráv při pokrytí území
MAS sociálními službami a dalšími
navazujícími službami a programy související
s optimalizací, monitoringem a koordinací
sítě služeb.

Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce
v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými
výdaji a případně také s nepřímými náklady
(odkaz na elektronickou verzi:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-aprijemce-opz/-/dokument/797817

V části 3. Míra podpory – rozpad zdrojů financování
(bod 3.5 Výzvy) byly doplněny rozpady zdrojů
financování u NNO v oblasti sociálního podnikání.
Odstraněna podmínka evidence na ÚP ČR
v případě osob vykonávajících trest odnětí svobody
formou domácího vězení.
Byla zdůrazněna role ostatních subjektů působících
v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a
síťování služeb/programů (nejen místní
samospráva), byl odstraněn odkaz na § 94 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bylo
podrobněji specifikováno, jaké aktivity v našem
pojetí spadají pod koordinaci a síťování
služeb/programů a byl zdůrazněn dopad těchto
aktivit na cílové skupiny.
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Původně byla uvedena i podpora
překlenovacích příspěvků a příspěvků na
zapracování.
„Realizace nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti podle zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, bude v projektech
možná pouze za podmínky zapojení ÚP ČR
do těchto projektů formou partnera bez
finančního příspěvku. Podporovány budou
jen rekvalifikace, překlenovací příspěvky a
příspěvky na zapracování.“
„Způsobilým nákladem je příspěvek na
osobní náklady týkající se mentora, a to v
souvislosti se zaměstnáním osoby z cílové
skupiny a jejím zaučováním u daného
zaměstnavatele.“
„Bude podporována i příprava a realizace
dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006
Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání (včetně zkoušek).“

Vymezení podmínek podpory realizace nástrojů
APZ dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
v projektech realizovaných v rámci této výzvy na
základě jednání s ÚP ČR.
Nově lze z projektů podporovat pouze rekvalifikace,
z OPZ nebudou hrazeny překlenovací příspěvky a
příspěvky na zapracování. Není však vyloučeno,
aby podpořená osoba zároveň žádala např. o
překlenovací příspěvek, ale pouze přímo ÚP ČR.

10.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných
aktivit

11.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných
aktivit

12.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných
aktivit

13.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných
aktivit

V původním znění nebyla aktivita diagnostika
k aktivitě podpory podnikatelské činnosti
formou vzdělávání a poradenství uvedena.

14.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných
aktivit

„Nebude podporováno:
Podpora udržitelnosti pracovních míst pro
osoby z cílových skupin (nebudou
poskytovány mzdové příspěvky již
zaměstnaným či podnikajícím osobám z
cílových skupin).“

Úprava formulace podmínek poskytování mzdových
příspěvků.

Neadekvátní odkaz na ÚP ČR:
„ÚP ČR bude k tomuto opatření využívat:“
Body byly označeny odrážkami.

Vypuštění ÚP ČR u definice pracovních míst na
zkoušku.
Doplněny u definice nové podnikatelské aktivity
body a až e, na které je odkazováno
v podnikatelském plánu. U bodu d byla přidána
nová definice upřesňující podnikatelské aktivity
(převzato z výzvy č. 67).

15.
16.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných
aktivit
Příloha č. 3 – Popis podporovaných
aktivit
U aktivity 4 Vznik nových a rozvoj
existujících podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání.

Na základě dotazů MAS doplnění podmínek
realizace mentoringu, především hrazení nákladů
na mentora.
Na základě dotazů MAS odstranění možnosti
přípravy (autorizace) dalšího vzdělávání dle zákona
179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání z podporovaných aktivit – není
přímá návaznost na cílovou skupinu
Doplnění doporučení aktivity diagnostiky k aktivitě
podpory podnikatelské činnosti formou vzdělávání a
poradenství.

„Nebude podporováno:
Poskytování mzdových příspěvků již zaměstnaným
či podnikajícím osobám z cílových skupin.“
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17.
18.

19.

20.

21.

22.

Příloha č. 3 – Popis podporovaných
aktivit
Povinná příloha č. 5 Podnikatelský
plán pro aktivitu 4 SP

Text u aktivity 4 převzat z výzvy č. 15 OPZ.

Upraven text u aktivity 4 dle výzvy č. 67 OPZ.

Byla verze dle výzvy č. 15.

Příloha č. 6 Sada indikátorů
(rozpoznávacích znaků) pro integrační
sociální podnik (WISE) pro výzvu
03_16_047.
Příloha č. 7. Sada rozpoznávacích
znaků pro environmentální sociální
podnik pro výzvu 03_16_047
Příloha č. 9
Podpora sociálních služeb na území
MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Byla verze dle výzvy č. 15.

Dodána nová verze Podnikatelského plánu.
Byla odstraněna samostatná příloha 5a Vzor
finančního plánu, která je součástí přílohy č. 5
Podnikatelský plán.
Upraven text u společensky prospěšného cíle
(komentář) dle výzvy č. 67.

Výzva část 7.3 Informace o způsobu
poskytování konzultací k přípravě
výzvy MAS / žádosti o podporu

Byla verze dle výzvy č. 15.

Upraven text u společensky prospěšného cíle
(komentář) dle výzvy č. 67.

2
Povinné přílohy žádosti o podporu
z OPZ
V případě zaměření projektu na poskytování
sociální služby (aktivita 1.1 v Příloze č. 3 Popis podporovaných aktivit) žadatel
(poskytovatel sociální služby) nad rámec
povinných příloh stanovených v Obecné části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
předkládá k žádosti o podporu tyto přílohy:

2
Povinné přílohy žádosti o podporu z
OPZ
V případě zaměření projektu na poskytování
sociální služby (aktivita 1.1 v Příloze č. 3 - Popis
podporovaných aktivit) žadatel (poskytovatel
sociální služby) nad rámec povinných příloh
stanovených v Obecné části pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci OPZ předkládá k žádosti o
podporu tyto přílohy:

Vyjádření kraje/obce (objednatele
sociální služby) k podpoře sociální
služby/služeb (viz část 7.1 výzvy a Příloha č.
10 výzvy)

Vyjádření kraje/obce (objednatele sociální
služby) k podpoře sociální služby/služeb (viz část
7.1 výzvy a Příloha č. 10 výzvy)

-

Doplněny kontakty:
Podpora zaměstnanosti: Ing. Zuzana Trojanová
(zuzana.trojanova@mpsv.cz, 950 192 266).
Podpora prorodinných opatření: Ing. Markéta
Valová (marketa.valova@mpsv.cz, 950 195 739).
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