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PŮSOBNOST NA ÚZEMÍ MAS 

Územní vymezení: 
celé území MAS, 
pro které je schválena
SCLLD



PROGRAM SEMINÁŘE
• Představení výzvy

• Zaměření výzvy

• Cílové skupiny

• Oprávnění žadatelé

• Spolufinancování

• Principy sociálního podnikání

• Podporované aktivity

• Partnerství

• Způsobilost výdajů

• Indikátory

• Proces hodnocení a výběru projektů

• Publicita

• IS KP14+

• Důležité odkazy

PROGRAM SEMINÁŘE



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY – základní informace

• Vyhlášení výzvy MAS: 12. 10. 2018

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.11.2018

• Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 
24 měsíců

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2021

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY – základní informace



• Finanční alokace výzvy: 2 100 000 CZK

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

✓400 000 CZK

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

✓ 2 100 000 CZK

• Forma financování : Ex ante

ZAMĚŘENÍ VÝZVY



Integrační sociální podnik:
• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby v nebo po výkonu trestu 
• Osoby opouštějící institucionální zařízení 
• Osoby pečující o malé děti
• Osoby pečující o jiné závislé osoby
• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

CÍLOVÉ SKUPINY



ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK:

• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

• Osoby se zdravotním postižením

• Osoby v nebo po výkonu trestu 

• Osoby opouštějící institucionální zařízení 

• Osoby pečující o malé děti

• Uchazeči a zájemce 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 pečující o jiné závislé osoby

• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

CÍLOVÉ SKUPINY



• Nastavili jste si velikost úvazků pro zaměstnance z CS s ohledem na typ jejich znevýhodnění?

• Zdůvodnili a zohlednili jste typ znevýhodnění zaměstnanců z CS ve vztahu k pracovní pozici?

• Máte popsán způsob poskytování podpory, která zohledňuje specifické potřeby zaměstnanců z CS 
– je zřejmý větší přínos pro CS než je tomu u běžného zaměstnavatele? 

• Je tato podpora relevantní ve vztahu k CS, je adekvátně nastavený její rozsah a způsob provádění, 
je zacílena konkrétně na potřeby konkrétních zaměstnanců? 

• Poskytuje tuto podporu relevantní organizace/zaměstnanec, tzn. je doložena 
odbornost/zkušenost v poskytování podpory? 

• Zvolili  jste adekvátní vzdělávání zaměstnanců z CS, je popsána realizace, obsah a rozsah 
vzdělávacích aktivit? 

• Environmentální podnik – máte popsáno, jakým způsobem budete zapojovat CS do řešení 
konkrétního environmentálního problému? 

OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE K CÍLOVÉ SKUPINĚ



Oprávnění žadatelé:  

Nestátní neziskové organizace

Obchodní korporace, vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích

OSVČ, podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ



Typ příjemce dle pravidel spolufinancování Evropský podíl Příjemce Státní rozpočet

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (v případě aktivity 4.1 
Integrační sociální podnik a 4.2 Environmentální sociální podnik):

Obecně prospěšné společnosti

Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční 
skupiny

Hospodářská komora, Agrární komora 

Svazy, asociace

85 15 % 0 %

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:

Obchodní společnosti: veřejná obchodní společnost , komanditní společnost ,

společnost s ručením omezeným , akciová společnost , evropská společnost,

evropské hospodářské zájmové sdružení

Státní podniky

Družstva:

- družstvo 

- sociální družstvo

- evropská družstevní společnost

OSVČ

Profesní komory

85 % 15 % 0 %

SPOLUFINANCOVÁNÍ - ŽADATELÉ



Integrační sociální podnik:

• Společensky prospěšný cíl

• Sociální prospěch

• Ekonomický prospěch

• Environmentální prospěch

• Místní prospěch

Environmentální sociální podnik:

• Společensky prospěšný cíl

• Sociální prospěch

• Ekonomický prospěch

• Environmentální prospěch

• Místní prospěch

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ



• Je Váš projekt v souladu s výzvou s ohledem na novost podnikatelské aktivity?

• V případě rozšíření podniku jste dostatečně oddělily novou činnost od původní a je popsána dosavadní 
činnost včetně obratu za předchozí období(počet prodaných produktů).

• Je výše úvazku pro zaměstnance z cílových skupin a druh pracovního poměru v souladu s výzvou, tzn. je 
vyšší než 0, 4 a je plánovaná pracovní smlouva nebo DPČ? 

• Je harmonogram podnikání s souladu s výzvou – bude podnikání zahájeno do max. 3 měsíců od 
zahájení realizace projektu?

• Je Váš podnikatelský plán reálný a má podnikatelská aktivita předpoklad fungování i udržitelnosti v 
konkurenčním prostředí?

• Popsali jste jednoznačně podnikatelskou činnost a specifikovali produkt?

• Zpracovali jste marketingovou strategii – je zřejmé, jak, komu, kde a za jakou cenu bude produkt 
prodáván?

• Doložili jste zájem o produkt ze strany zákazníků?

• Jsou reálné sociální aspekty podnikání ve vztahu k předmětu podnikání a jeho průběhu?

• Popsali jste poskytování podpory, která zohledňuje specifické potřeby zaměstnanců z CS?

• Zohledňuje sociální podnik ve všech fázích podnikání environmentální aspekty?

OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE K  POTŘEBNOSTI PROJEKTU/PODNIKU



• Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny(i mimo CS)

• Poskytování psychosociální podpory, vzdělávání zaměstnanců z CS a
vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z
přímých nákladů projektu

• Marketing sociálního podniku

• Provozování sociálního podniku

Aktivity budou realizovány na území MAS Nad Prahou a jsou
podrobně popsány v příloze č.2 výzvy

PODPOROVANÉ AKTIVITY



• Vznik nového sociálního podniku, a to založením nového 
podnikatelského subjektu a rozšíření stávajícího podniku, který v době  
podání žádosti není sociálním podnikem.

• Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který 
je v době žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního 
podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků, rozšíření 
nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity projektu, 
zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. 
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

• Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

PODPOROVANÉ AKTIVITY



• Partner bez finančního příspěvku

• Právní forma není omezena

• Partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (konzultace,
odborné garance, práce s cílovou skupinou)

• Partnerem se NEROZUMÍ subjekt, který je v dodavatelském a
odběratelském vztahu k příjemci

• Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do
projektu zapojena jako partner

PARTNERSTVÍ 



Každý výdaj musí splňovat tyto podmínky

• Je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR)

• Je v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí podpory

• Vznikl v době realizace projektu

• Splňuje podmínky územní způsobilosti (tj. váže se na aktivity projektu,
které jsou územně způsobilé

• Je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET



Osobní náklady

• Mzdy a platy (včetně dohod, odměn, náhrady za dovolenou)

• Obvyklé ceny a mzdy - http://www.esfcr.cz

• Max. úvazek 1,0 dohromady u všech subjektů zapojených do daného projektu (tj.
součet veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele/ů včetně případných
dohod nesmí překročit jeden pracovní úvazek), a to po celou dobu zapojení
daného pracovníka do realizace projektu OPZ

Pro nastavení výše mzdy/platu u pozic, které nejsou uvedeny v tabulce slouží
Informační systém o průměrném výdělku(ISPV). Je dostupný na stránkách
http://www.mpsv.cz/SPV.php

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET

http://www.esfcr.cz/
http://www.mpsv.cz/SPV.php


CESTOVNÍ NÁHRADY

• Výdaje za jízdné, ubytování, stravné a další nezbytné výdaje

• Vyhláška MPSV – upravuje výši cestovních náhrad

• Zahraniční pracovní cesty – vyhláška MF

• Cestovné zahraničních expertů (Per diems)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET



• Stavby a stavební práce

✓ Výstavby nových objektů, 

✓ Stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby (nástavba, přístavby, apod.) 

• Nákup pozemků a staveb

✓ Nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu sociálního podniku, cena pozemku nesmí 
přesáhnout 10% celkových způsobilých výdajů 

Pozemek                                                               Cíl nákupu                       Aplikace limitu 10% z CZV

Zastavěný                                                                                                         Pozemek    ANO

Zastavěný se stavbou určenou k demolici                                                  Pozemek                             ANO

Zastavěný, se stavbou, která bude sloužit účelu projektu                        Stavba                                       NE

✓ Cena nemovitosti musí být určena znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením 
nemovitosti). 

✓ Nákup stavby (celé nebo její části) pro vybudování sociálního podniku

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA AKTIVITY PROJEKTU

Pozemek                                                                       Cíl nákupu                              Aplikace limitu 10% z CZV



Nákup služeb 

• Výdaje na vypracování Podnikatelského plánu (max. 20 000 Kč včetně DPH) 

• Výdaje na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby nebo pro 

provádění stavby, 

• Povinná publicita (viz. kap. 13 obecných pravidel) 

• Autorský dozor, technický dozor investora, BOZP 

• Projektová dokumentace stavby, EIA 

• Ocenění pozemků a staveb

DPH

• DPH u plátků DPH 

• DPH u plátců, pokud nemají vzhledem k podporovaným aktivitám projektu nárok na odpočet DPH na vstupu

Majetek a vybavení 

• Pořízení drobného hmotného majetku 

• Pořízení drobného nehmotného majetku 

• Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                                              

• Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA AKTIVITY PROJEKTU



Drobné stavební úpravy

• Jedná se o úpravu pracovního místa, o přístup osobám zdravotně
postiženým

• Výdaje na drobné stavební úpravy jsou způsobilé pouze tehdy, pokud
cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím
období nepřesáhne 40 000 CZK na každou účetní položku majetku

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET



Přímá podpora zaměstnanců z cílové skupiny

• Cestovné, ubytování, při služebních cestách pro CS

• Jen PS nebo DPČ (ne DPP)

• Min. výše úvazku pro CS 0,4

• Mzdy zaměstnanců z CS

• Jiné nezbytné náklady pro CS pro realizaci projektu

Křížové financování není v rámci výzvy uplatňováno

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET



• Výdaje na nákup nemovitostí nad cenu zjištěnou znaleckým posudkem

• Výdaje na nákup pozemku nad stanovený limit % celkových způsobilých výdajů

• Výdaje na přípravu a zpracování žádostí o podporu, s výjimkou zpracování Podnikatelského pránu,

• Výdaje spojené s řízením a administrací projektu

• DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2014 Sb.,
o dani z přidané hodnoty

• Úroky z úvěru, půjček, splátky úvěrů a půjček

• Pokuty, sankce, penále

• Manka a škody

• Výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem

• Běžné provozní a režijní výdaje

• Náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

• Cestovní náhrady

• Provize

• Rezervy na možné budoucí ztráty dluhy

• Kurzové ztráty

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU



• Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

• Výdaje na leasing 

• Výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky 

• Jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů 
nebo který není možno doložit písemnými doklady 

• Výdaje na vzdělávání zaměstnanců (kromě nezbytného školení spojeného s uváděním 
pořizovaného majetku do provozu) 

• Případné vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez dalších náhrady 

• Výdaje na pořízení či obnovu prostoru sloužících k bydlení

• Výdaje na podporu zemědělské prvovýroby a na komerční turistická zařízení, jako jsou volnočasová 
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení

• Výdaje nad limity pro silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu (při nákladní dopravě pro cizí 
potřebu vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se 
uspokojuje, závazkový vztah pro přepravu zvířat nebo věcí)

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU



nN NEPŘÍMÉ NÁKLADY

Nákup služeb od externích dodavatelů

Podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých 
nákladech projektu

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše 
uvedenému procentu (25%)

Do 60 % včetně 25 % 

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 % 

90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 % 



• Indikátory jsou nástroje na měření dosažitelných efektů projektových 
aktivit

• Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho 
projekt

• Indikátory výstupů

• Indikátory výsledků

• Pravidla a definice jednotlivých indikátorů = Obecná část pravidel pro 
žadatele a příjemce v rámci OPZ

INDIKÁTORY



• Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů

✓Včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty

• Nastavení je závazné

✓Úprava –podstatnou změnou

✓Při nesplnění –sankce

• Průběžné sledování jejich naplnění

✓Ve zprávách o realizaci projektu

• Prokazatelnost vykazovaných hodnot

• Záznamy o každém klientovi, prezenční listiny atd. ověřitelné případnou kontrolou, 
monitorovací listy

INDIKÁTORY – POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S INDIKÁTORY



INDIKÁTORY SE ZÁVAZKEM

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup 

10213 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře Organizace Výstup 

10212 Počet podpořených již existujících sociálních podniků Organizace Výstup 

Hodnoty, které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu



Hodnoty, které nepředstavují závazek žadatele, ale které je nutné sledovat (Žadatel má povinnost vyplnit 
cílovou hodnotu indikátoru, u nerelevantních je možno uvést hodnotu 0)

INDIKÁTORY BEZ ZÁVAZKU

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. 

evaluačních) 

Dokumenty Výstup

50130 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce Osoby Výsledek 

50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce Podniky Výstup

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

62500 Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti Osoby Výsledek

62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Osoby Výsledek

62800 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



• Celkový součet podpor de minimis, poskytnutých jednomu příjemci , nesmí za
předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích
dvanáct měsíců)v běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR.

• Podpora podniku, který provozuje silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, 
nesmí přesáhnout 100 000 EUR za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období.

VEŘEJNÁ PODPORA  - PODPORA V REŽIMU DE MINIMIS



• Je Váš projekt v souladu s výzvou s ohledem na novost podnikatelské aktivity?

• V případě rozšíření podniku jste dostatečně oddělily novou činnost od původní a je popsána dosavadní činnost včetně 
obratu za předchozí období(počet prodaných produktů).

• Je výše úvazku pro zaměstnance z cílových skupin a druh pracovního poměru v souladu s výzvou, tzn. je vyšší než 0, 4 a je 
plánovaná pracovní smlouva nebo DPČ? 

• Je harmonogram podnikání s souladu s výzvou – bude podnikání zahájeno do max. 3 měsíců od zahájení realizace 
projektu?

• Je Váš podnikatelský plán reálný a má podnikatelská aktivita předpoklad fungování i udržitelnosti v konkurenčním 
prostředí?

• Popsali jste jednoznačně podnikatelskou činnost a specifikovali produkt?

• Zpracovali jste marketingovou strategii – je zřejmé, jak, komu, kde a za jakou cenu bude produkt prodáván?

• Doložili jste zájem o produkt ze strany zákazníků?

• Jsou reálné sociální aspekty podnikání ve vztahu k předmětu podnikání a jeho průběhu?

• Popsali jste poskytování podpory, která zohledňuje specifické potřeby zaměstnanců z CS?

• Zohledňuje sociální podnik ve všech fázích podnikání environmentální aspekty?

OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE K POTŘEBNOSTI PROJEKTU/PODNIKU



• Finanční plán – nejedná se pouze o rozpočet projektu

✓Je srozumitelný, podložený relevantními údaji(analýzou trhu), jsou jeho jednotlivé
položky dostatečně komentovány? V případě rozšíření podniku, je finanční plán
nové činnosti dostatečně srozumitelně oddělen od původní? Obsahuje FP všechny
relevantní náklady(variabilní a fixní)? Je komentovaná struktura a objem
plánovaných výnosů, tržeb?

✓Jsou uvedeny údaje o ceně produktu a způsobu jejího stanovení(kalkulace)?
Výpočet bodu zvratu www.ceske-socialni-podnikani.cz Udržitelnost podnikání i
po skončení projektu FP i po skončení projektu. Uvedli jste další zdroje
financování – počítá-li projekt s financováním z dalších zdrojů

OTÁZKY K EFEKTIVITĚ PROJEKTU – FINANČNÍMU PLÁNU

http://www.ceske-socialni-podnikani.czudržitelnost/


• Plná moc 

• Zadávací a výběrové řízení 

• Dokumenty o právní subjektivitě žadatele 

• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 

• Podnikatelský plán 

• Uzemní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

• Položkový rozpočet stavby 

• Výpis z rejstříku trestů 

• Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny 

• Česné prohlášení o skutečném majiteli 

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu „Projednání záměru se zástupci cílových skupin“ pak doloží 
prezenční listiny (či místo prezenční listiny výstup z dotazníkového šetření, kde je patrné, kolik osob se zúčastnilo dotazníkového šetření), 
fotodokumentaci a zápis z projednání.

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI



• Problematika hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení a výběru 
projektů

• viz Příloha č. 1 Výzvy MAS – Pravidla hodnocení a výběru projektů pro OPZ

• viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ

• Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS Nad Prahou

• Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než umožňuje výzva, nejsou akceptovány

• 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



• První fáze hodnocení projektů

• Posouzení základních věcných a administrativních požadavků

• Lhůta max. 30 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí o podporu

• Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná!

• Kritéria formálních náležitostí jsou opravitelná – žadatel vyzván 1x k 
opravě nebo doplnění ve lhůtě do 15 pracovních dní

• Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium 
(ANO/NE)

HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ



• Provádí Programový výbor MAS

• Nesmí měnit výsledky hodnocení VK (pořadí, počet bodů)-

Pořadí projektů je dáno bodovým ohodnocením získaným v rámci 
věcného hodnocení a nelze jej měnit jiným způsobem než doporučením 
projektu k podpoře projednání ze strany Programového výboru by mělo 
být dokončeno nejpozději do 30 pracovních dnů od ukončení Věcného 
hodnocení.

• Závěrečné ověření způsobilosti provádí Řídící orgán u projektů, které 
byly vybrány MAS nad Prahou

VÝBĚR PROJEKTŮ



• Druhá fáze hodnocení projektů

• Hodnotí se zde projekty, které uspěly v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

• Provádí Výběrová komise MAS Nad Prahou

• Výstupem hodnocení je seznam projektů seřazený sestupně podle počtu dosažených bodů

• Minimální počet bodů pro splnění věcného hodnocení je 50.

• Výběrová komise je složena minimálně ze 3 hodnotitelů

• Lhůta max. 50 pracovních dní od ukončení hodnocení formálních náležitostí a hodnocení
přijatelnosti

• Výběrová komise může požadovat úpravu – např. snížení CZV

HODNOCENÍ PROJEKTŮ



• I. Potřebnost pro území MAS (max. 35 bodů)

✓Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně řešit s 
ohledem na cíle strategie CLLD a je cílová  skupina adekvátní náplni projektu?

• II. Účelnost ( max. 30 bodů)

✓Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich 
výstupy k jeho splnění?

✓Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil?

VĚCNÉ HODNOCENÍ



• III. Efektivnost a hospodárnost (max. 20 bodů)

✓S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné 
použití zdrojů?

✓Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

• IV. Proveditelnost (max. 15 bodů)

✓Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost?

✓Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?

VĚCNÉ HODNOCENÍ



• Výběrová komise odpovídá u každého kritéria na Hlavní otázku 

(+ pomocné podotázky)

• Využívá 4. deskriptory:

✓1. Velmi dobře – 100% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

✓2. Dobře – 75% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

✓3. Dostatečně – 50% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu

✓4. Nedostatečně -25% dosažitelného počtu bodů v kritériu

• Deskriptor 4 je eliminační – při získání tohot deskriptoru nejméně u jednoho 
kritéria = žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení

VĚCNÉ HODNOCENÍ



• Max. počet bodů věcného hodnocení = 100

• Žádost musí získat min. 50 bodů, aby splnila podmínky věcného hodnocení a 
všechny hlavní otázky musí být hodnoceny deskriptory 1- 3

• Úspěšní žadatelé – změna stavu v ISKP 14+

• Neúspěšní žadatelé – odvolání do 15 kalendářních dnů od doručení informace o 
negativním výsledku

• Výběr projektu provádí Rada MAS Nad Prahou na základě  hodnocení Výběrové 
komise

• Závěrečné ověření způsobilosti projektů a kontrola administrativních postupů 
provádí ŘO OPZ

VĚCNÉ HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTU



• Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti : 

max. 30 PD po ukončení příjmu žádostí /MAS

Odvolání : do 15 kalendářních dnů po obdržení výsledku / žadatel

• Věcné hodnocení : max. 50 PD po ukončeném hodnocení FN a P/ Výběrová 

komise  MAS

Odvolání : do 15 KD po obdržení výsledku /žadatel

• Vydání právního aktu ŘO OPZ – cca 3 měsíce

SHRNUTÍ LHŮT HODNOCENÍ



ANO
• povinný plakát, dočasná/stála deska nebo billboard

• weby, microsity, sociální média projektu

• propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty, publikace, 
školicí materiály) a propagační předměty

• propagační audiovizuální materiály (reklamní spoty, 
produkt placement, sponzorské vzkazy, reportáže, 
pořady)

• inzerce (internet, tisk, outdoor) 

• soutěže (s výjimkou cen do soutěží)

• komunikační akce (semináře, workshopy, konference, 
tiskové konference, výstavy, veletrhy)

• PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy, informace 
pro média)

• dokumenty pro veřejnost či cílové skupiny (vstupní, 
výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční 
listiny apod.)

• výzva k podání nabídek/zadávací dokumentace zakázek

NE
• interní dokumenty

• archivační šanony

• elektronická i listinná komunikace

• pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, dalšími příjemci, 
partnery apod.

• účetní doklady vztahující se k výdajům projektu

• vybavení pořízené z prostředků projektu (s výjimkou 
propagačních předmětů)

• neplacené PR články a převzaté PR výstupy (např. médii)

• ceny do soutěží

• výstupy, kde to není technicky možné (např. strojově 
generované objednávky, faktury)

PUBLICITA - POUŽITÍ



Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu –k využití el. šablona na 
https://publicita.dotaceeu.cz/

• Po celou dobu realizace projektu

• V místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy

• Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech

• Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce

• Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umístit 
pouze jeden plakát

POVINNÝ PLAKÁT



• Logo ESF na webových stránkách projektu, včetně příp. profilů projektu na 
sociálních sítích. 

• Logo ESF na viditelném místě v horní části obrazovky bez nutnosti rolovat. 

• Při umístění více log v řadě, logo ESF zcela vlevo

WEB PŘÍJEMCE



• Generátor povinné publicity ESIF je nutné použít pro vytvoření 
povinného plakátu, který musí každý příjemce podpory umístit v 
místě realizace projektu (ev. dočasná/stálá deska či billboard). 
http://publicita.dotaceeu.cz

PUBLICITA

http://publicita.dotaceeu.cz/


• Veškeré žádosti se zasílají JEN v elektronické podobě v systému MS2014+, resp. prostřednictvím 

aplikace IS KP14+ https://mseu.mssf.cz 
• Nutná registrace do tohoto systému – na jméno 

• Používat prohlížeč Internet Explorer 

• Nutné mít kvalifikovaný elektronický podpis (např. Post Signum České pošty) 

• Platnost certifikátu je 1 rok

• Nutnost aktivní datové schránky

• Postupovat podle Pokynů k vyplnění Žádosti o podporu 

• Prostřednictvím IS KP14+ se předkládají Zprávy o realizac

• Edukační videa – jak pracovat se systémem MS2014+ 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

https://mseu.mssf.cz/
http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa


• Technická podpora IS KP14+ v rámci OPZ 

• iskp@mpsv.cz
• Provozní doba: v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. Reakci na váš požadavek garantujeme do 4 

hodin v rámci provozní doby technické podpory od obdržení požadavku. Dotazy zaslané mimo provozní 
dobu budou řešeny nejpozději následující pracovní den.

PŘÍRUČKY OPZ

• http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
• Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ (v aktuálním vydání)

TEXTACE VÝZEV MAS

• https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz

• https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-
z/vyzvy/

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

mailto:iskp@mpsv.cz
http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/vyzvy/


Konzultanti na MPSV

• https:/https://ceske-socialni-podnikani.cz/poradenstvi/lokalni-
konzultanti-mpsv 

Poradenství

• http://www.tessea.cz/sluzby/poradenstvi 

• mailto:kancelar@tessea.cz 

Tematická síť sociálního podnikání

• http://www.cirihk.cz/regionalni-centrum-podpory-socialniho-
podnikani.html

DŮLEŽITÉ ODKAZY

https://ceske-socialni-podnikani.cz/poradenstvi/lokalni-konzultanti-mpsv
https://https:/ceske-socialni-podnikani.cz/poradenstvi/lokalni-konzultanti-mpsv
http://www.tessea.cz/sluzby/poradenstvi
mailto:kancelar@tessea.cz
http://www.cirihk.cz/regionalni-centrum-podpory-socialniho-podnikani.html


TITULNÍ OBRAZOVKA V ISKP 14+



⚫ Žadatel

⚫ Hodnotitel

⚫ Nositel strategie

⚫ Evaluátor

ZÁKLADNÍ MENU



NOVÁ ŽÁDOST



POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI



PROJEKTOVÁ ŽÁDOST V ISKP 14+

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. 

UKLÁDAT!!! každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před jeho opuštěním uložte.                                       

PRAVIDLO: 

Žlutě podbarvená pole = povinně 

Šedivě podbarvená pole = volitelná 

Bíle podbarvená pole = vyplňuje systém

Možnosti vyplnění jednotlivých polí na záložkách 

• Text, číslo, datum 

• Výběr s rozbalovacího seznamu, kalendáře 

• Checkboxy

• Výběr ze seznamu a přesunutí 

• Nový záznam 

Seznam jednotlivých záložek žádosti 

Pomocí šipek možno seznam rozbalovat či zabalovat 

Šedivé záložky nejsou přístupné, přístupní se podle dat vyplňovaných během žádosti 

Nebo nejsou podle zadaných dat povinná 



DĚKUJI ZA POZORNOST

Jana Šťastná

773 661 881

mailto:opz@nadprahou.eu

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

mailto:opz@nadprahou.eu

