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I. Změna č. 4 Výzvy pro MAS na podporu strategií komunitně
vedeného místního rozvoje 03_16_047
Dovolujeme si vám oznámit, že od 1. 7. 2018 nabývá účinnosti změna výzvy č. 03_16_047 ŘO OPZ
pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (https://www.esfcr.cz/vyzva047-opz), která zahrnuje několik dílčích změn, týkajících se zejména aktivit v oblasti sociálního
podnikání a dále nastavení podmínek veřejné podpory u aktivit 1.2 Další programy a činnosti
v oblasti sociálního začleňování a 2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako
prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení, doplnění u aktivity 3
Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti a úpravy Přílohy č. 11a Údaje o sociální službě a 11 b
Přehled čerpání vyrovnávací platby.
Změnou výzvy reaguje ŘO OPZ v oblasti sociálního podnikání na poptávku rozšířit podporu směrem
k rozvojovým aktivitám stávajících podniků, resp. sociálních podniků; žadatelé již nejsou omezováni
novostí podnikatelské aktivity. Úprava textu klíčových aktivit je vysvětlující a zohledňující aktuální
projektovou praxi. Dále dochází k úpravě cílových skupin podle připravovaného zákona o sociálním
podnikání a v souvislosti s aktuální situací na trhu práce a k drobným úpravám podnikatelského
plánu a sad rozpoznávacích znaků integračního a environmentálního sociálního podniku.
V oblasti sociálního začleňování a komunitní sociální práce je nově upozorněno na nutnost
posouzení veřejné podpory u doplňkových aktivit zaměřených na vzdělávání pracovníků (mimo
aktivitu 1. Sociální služby) a dále při poskytování mzdových příspěvků v rámci motivačních
programů.
V rámci podpory zaměstnanosti je po zkušenostech s předkládáním projektů, které zahrnovaly
pouze tvorbu pracovních míst za pomocí mzdových příspěvků bez další individuální práce s osobami
z cílových skupin, nově upozorněno, že nelze podpořit projekty, jejichž jedinou aktivitou bude tvorba
pracovních míst, umísťování na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání bez další
individuální podpory osobám z cílových skupin. Z důvodu předkládání projektů na podporu cílové
skupiny zaměstnanci, byť to není v souladu s výzvou a s aktuální situací na trhu práce, došlo ke
zúžení cílové skupiny zaměstnanci na zaměstnance ve výpovědi.
U přílohy č. 11a Údaje o sociální službě a 11 b Přehled čerpání vyrovnávací platby došlo k úpravě
přednastavených vzorců.
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Návrh změny výzvy č. 03_16_047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného
místního rozvoje byl schválen na jednání per - rollam PROP IP 2.3 dne 30. 5. 2018, platnost výzvy
1. 7. 2018.
Provedené změny se týkají textové části výzvy ŘO a dále příloh: Přílohy č. 1 Vymezení oprávněných
žadatelů, partnerů a míra podpory – rozpad zdrojů financování, Přílohy č. 2 Cílové skupiny, Přílohy
č. 3 Popis podporovaných aktivit, Přílohy č. 5 Podnikatelský plán, Přílohy č. 6 Sada indikátorů
(rozpoznávacích znaků) pro integrační sociální podnik a Přílohy č. 7 Sada indikátorů
(rozpoznávacích znaků) pro environmentální sociální podnik, Přílohy č. 11a Údaje o sociální službě
a 11 b Přehled čerpání vyrovnávací platby.
TEXT (TĚLO) VÝZVY:


Doplněn text v kapitole 6.1 Věcná způsobilost: „V rámci aktivity 4 f) a g) nebudou financovány
investiční a/nebo neinvestiční výdaje určené na modernizaci administrativního zázemí
organizace (např. kancelářský nábytek pro manažera podniku).“

PŘÍLOHA Č. 1 VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ, PARTNERŮ A MÍRA PODPORY – ROZPAD ZDROJŮ
FINANCOVÁNÍ :
Doplněn oprávněný žadatel d) Sociální podniky – relevantní pro žadatele, jejichž projekt spadá pod
aktivitu 4 g). Tito žadatelé se musí přihlásit k principům sociálního podnikání v zakládacích
dokumentech a tyto dokumenty musí být veřejně dostupné, tzn. obchodní korporace zveřejní na
www.justice.cz, OSVČ zveřejní např. formou prohlášení na webu organizace, nestátní neziskové
organizace v příslušném rejstříku podle právní formy organizace.

Příloha č. 2 CÍLOVÉ SKUPINY:







U integračního i environmentálního sociálního podniku: redefinice osob v nebo po výkonu
trestu na osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, redefinice důkazní části u osob se
zdravotním postižením, redefinice cílové skupiny osob pečujících o jiné závislé osoby,
odstranění cílové skupiny azylantů.
U integračních sociálních podniků navíc: rozšířených cílových skupin o osoby pečující o malé
děti a o osoby ohrožené vícenásobnými riziky.
U environmentálních sociálních podniků navíc: rozšíření cílových skupin o osoby ohrožené
vícenásobnými riziky, cílová skupina osob nezaměstnaných déle než 5 měsíců nahrazena
osobami dlouhodobě či opakovaně nezaměstnanými (nad 12 měsíců), redefinice osob
pečujících o malé děti, uchazečů a zájemců o zaměstnání a neaktivních osob ve věku 50+ a
cílové skupiny lidí mladších 30 let. Na základě jednání s věcnou sekcí MPSV a odd. projektů
sociálního podnikání odstranění cílové skupiny neaktivních osob a osob vracejících se na trh
práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (jsou zahrnuty v cílové skupině osob
pečujících o malé děti).
U zaměstnanosti omezena cílová skupina zaměstnanců na zaměstnance ve výpovědi nebo
s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců.

PŘÍLOHA Č. 3 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT:

2









U aktivity 4 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání v části definic „Nové podnikatelské aktivity“ došlo k rozšíření definice o body f) a
g). V souvislosti s tímto rozšířením došlo k formální úpravě textů v této kapitole. V části
týkající se klíčových aktivit došlo k redefinici jednotlivých doporučených klíčových aktivit.
U aktivity 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, konkrétně u
Motivačních programů přispívajících k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního
vyloučení je nově odkazováno na podmínky platné pro aktivitu 3. Podpora opatření v oblasti
zaměstnanosti. Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových
nákladů zaměstnavatelům může zakládat veřejnou podporu.
U aktivit 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a 2. Podpora
komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo
prevence sociálního vyloučení doplněno, že na vzdělávání zaměstnanců žadatele, partnera
nebo dalších subjektů zapojených do projektu se může vztahovat veřejná podpora.
U aktivity 3 Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti je nově uvedeno, že nelze podpořit
projekty, jejichž jedinou aktivitou bude tvorba pracovních míst, umísťování na volná pracovní
místa či zprostředkování zaměstnání bez další individuální podpory osobám z cílových
skupin.

Příloha č. 5 PODNIKATELSKÝ PLÁN:


Formální doplnění textu v souvislosti s rozšířením aktivit.

PŘÍLOHY Č. 6 A 7 SADA INDIKÁTORŮ (ROZPOZNÁVACÍCH ZNAKŮ) PRO INTEGRAČNÍ /
ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK


Redefinice sociálního prospěchu včetně důkazní části a komentáře a ekonomického
prospěchu, resp. důkazní části.

PŘÍLOHY Č. 11A ÚDAJE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ A 11 B PŘEHLED ČERPÁNÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY:


Úprava přednastavených vzorců:
U přílohy 11 a – list „Žádost v ISKP“ řádek „Národní veřejné“
U přílohy 11 b – opraven výpočet NN v tabulce skutečných nákladů sociální služby, součty úvazků
v roce n, doplněna tabulka pro výpočet skutečného čerpání vyrovnávací platby. Původní nastavení
bylo nepřesné, chybné.

Důrazně doporučujeme MAS, aby výzvy zaměřené na aktivity sociálního podnikání
vyhlašovaly na dobu cca 3 měsíců a ponechaly tak žadatelům dostatečný prostor pro
konzultace s ŘO OPZ i lokálními konzultanty MPSV. Konzultace s lokálními konzultanty
(http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/poradenstvi/lokalni-konzultanti-mpsv) jsou v rámci projektu
MPSV „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“ poskytovány zdarma, stejně tak jako
konzultace s experty na jednotlivá témata (gastro sociální podnikání, environmentální sociální
podnikání, tvorba finančního plánu, krizový management, veřejné zakázky, PR a marketing apod.):
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/poradenstvi/experti-pro-oblast-socialniho-podnikani.
Na
webových stránkách projektu je možné zároveň shlédnout cyklus 8 videospotů o sociálním
podnikání (http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/videa, dozvědět se novinky
z oblasti sociálního podnikání a v sekci Adresář sociálních podniků (http://www.ceske-socialni3

podnikani.cz/socialni-podnikani/adresar-socialnich-podniku), je záložka Stáže ( http://www.ceskesocialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/adresar-socialnich-podniku/overene-podniky-ke-stazi), kde
jsou subjekty již předdomluvené k možnosti bezplatných stáží. Samozřejmě lze stáž uskutečnit i
v jiném sociálním podniku.

Kontakty na vyhlašovatele výzvy ŘO OPZ, se kterými je možné konzultovat jednotlivé
projektové záměry:
Podpora sociálního podnikání: Mgr. Gabriela Melková (gabriela.melkova@mpsv.cz,
221 922 163), Mgr. Karel Gregor (karel.gregor@mpsv.cz, 221 925 637).
Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování včetně komunitních center a komunitní
sociální práce: Mgr. Ivana Pýchová (ivana.pychova@mpsv.cz, 221 922 367), Mgr. Aneta Jeráčková
(aneta.jerackova@mpsv.cz, 221 923 928).
Podpora zaměstnanosti: Mgr. Radek Kozák (radek.kozak@mpsv.cz, 221 922 755), Ing. Zuzana
Trojanová (zuzana.trojanova@mpsv.cz, 950 192 266).
Podpora prorodinných opatření: Ing. Blanka Matějková (blanka.matejkova@mpsv.cz, 221 925
698), Ing. Markéta Valová (marketa.valova@mpsv.cz, 950 195 739).

II. Změna šablony výzev MAS
Od 1. 7. 2018 je aktualizována vzorová šablona výzvy MAS. Šablona je přílohou této číslované
informace.
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