
Seminář pro žadatele 

k výzvě 5 MAS – Partnerství Moštěnka
pro Programový rámec OP Zaměstnanost

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Kostelec u Holešova 7. 10. 2019 



Program semináře

• Prezentace účastníků a zahájení semináře

• Představení 5. Výzvy MAS – Podpora sociálních 
služeb a sociálního začleňování a 4. 
(podporované aktivity, cílové skupiny, 
oprávnění žadatelé…)

• Základní informace o aplikaci IS KP14+

• Diskuze, dotazy



Vyhlášené výzvy
Výzvy jsou přístupné na webových stránkách MAS:

http://mas-mostenka.cz/mas/vyzvy-sclld-2014-2020-opz/ 

Číslo výzvy Název výzvy Finanční alokace

A81/03_16_047/
CLLD_15_01_144

5.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-
Podpora sociálních služeb a sociálního 
začleňování-II.
v Programovém rámci OPZ
Podpora sociálních služeb a sociálního 
začleňování-II. 

1 920 495,00 CZK

http://mas-mostenka.cz/mas/vyzvy-sclld-2014-2020-opz/


Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II
Představení výzvy

• Číslo výzvy: A81/03_16_047/CLLD_15_01_144

• 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 problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

• Datum vyhlášení výzvy MAS: 24. 9. 2019

• Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 9. 2019, 4:00 hodin

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2019, 12:00 hodin

• Maximální délka projektu: 36 měsíců

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II
Finanční alokace

Finanční alokace výzvy 1 920 495,00 CZK

Forma financování Ex ante/Ex post 

Minimální výše způsobilých výdajů 400 000,00 CZK

Maximální výše způsobilých výdajů 1 920 495,00 CZK



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II
Oprávnění žadatelé, cílové skupiny

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Nestátní neziskové
organizace; Příspěvkové organizace, Obchodní korporace; OSVČ; Poskytovatelé
sociálních služeb, Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení

CÍLOVÉ SKUPINY:
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby se
zdravotním postižením, Osoby s kombinovanými diagnózami, Osoby žijící v sociálně
vyloučených lokalitách, Imigranti a azylanti, Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím
nebo nejistém ubytování, Oběti trestné činnosti, Osoby pečující o malé děti, Osoby
pečující o jiné závislé osoby, Rodiče samoživitelé, Osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby ohrožené domácím násilím a
závislostmi, Osoby v nebo po výkonu trestu, Osoby opouštějící institucionální zařízení,
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky, Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky,
Sociální pracovníci, Pracovníci v sociálních službách, Neformální pečovatelé a
dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

CÍLOVÁ SKUPINA MUSÍ BÝT Z ÚZEMÍ MAS



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II
Míra podpory – rozpad zdrojů financování

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování Evropský 
podíl

Příjemce Státní 
rozpočet

Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského 
zákona (č. 561/2004 Sb.)

85 % 0 % 15 %

Obce , Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou 
škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí

85 % 5 % 10 %

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 
(zapsané ve školském rejstříku

85 % 0 % 15 %

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost: Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a 
náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční
skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora 
Svazy, asociace

85 % 0 % 15 %

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích: 
Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva, OSVČ, Profesní 
komory

85 % 15 % 0 %



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II
Křížové financování, nepřímé náklady, partnerství

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

• V rámci této výzvy není křížové financování umožněno

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

• Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.
Zároveň platí, že pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou
nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých
nákladů snížena.

PARTNERSTVÍ

• Pro aktivity 1.1 Sociální služby jsou oprávněnými partnery pouze partneři bez
finančního příspěvku. Pro aktivity 1.2 Další programy a činnosti v oblasti
sociálního začleňování a 2 (Podpora komunitní práce a komunitních center) jsou
oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem i bez finančního
příspěvku.



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II
Podporované aktivity

1) Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování)

– 1.1 Sociální služby
– 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

2) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo
prevence sociálního vyloučení

- 2.1 Komunitní sociální práce
- 2.2 Komunitní centra

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou
práci s cílovými skupinami.

Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat.

Doplňkově podporovány i aktivity místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci
a síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální začleňování a
prevenci sociálního vyloučení a programů zaměřených na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a
řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.

Popis podporovaných aktivit je uveden v Příloze č. 2 – Popis podporovaných aktivit této Výzvy.



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II 
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 

sociálním vyloučením ohrožených 

1.1 Sociální služby
• Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením 

na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění 
přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.

• Způsobilé aktivity a s nimi spojené výdaje jsou pouze takové, které jsou zaměřené na podporu a 
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních 
služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. 

• Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako 
pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách.

• Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady
na celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby – dle výzvy.

Podporované služby:
Odborné sociální poradenství, Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Raná 
péče , Krizová pomoc, Kontaktní centra, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociální rehabilitace, 
Sociálně terapeutické dílny, Služby následné péče, Podpora samostatného bydlení, Osobní asistence, 
Odlehčovací služby. 



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II 
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 

sociálním vyloučením ohrožených 

1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
• Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených 

lokalitách zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně 
nepříznivých životních podmínkách a na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel

• Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich 
vzdělávání 

• Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým
duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a 
péči

• Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené
závislostmi na návykových látkách, včetně gamblingu a závislosti na PC hrách,
mimo zdravotnické služby a péči

• Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro 
osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty 



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II 
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 

sociálním vyloučením ohrožených 

1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
• Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci

sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci
• Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na

preventivní programy na podporu rodiny Jedná se pouze o aktivity, které nejsou 
současně podporovány ze státní dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí.

• Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče, sdílené péče 
vč. domácí paliativní péče

• Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin
• Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního / dostupného / podporovaného / 

prostupného bydlení 
• Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení

a pracovně-právních vztahů
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Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 

sociálním vyloučením ohrožených 

1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
• Aktivity přispívající k boji s diskriminací (např. vzdělávací aktivity, poskytování 

poradenství)

• Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální 
práce na svém území - podpora profesionální realizace sociální práce jako činnosti 
zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit 
jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 

začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

2.1 Komunitní sociální práce
• Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec základních činností sociálních 

služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v 
přirozené komunitě.

• Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce musí mít přímou vazbu 
na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob.

• Gestorem komunitní sociální práce je kvalifikovaný sociální pracovník

• Komunitní sociální práce je založená na propojování sdílených potřeb a 
existujících zdrojů (lidských, materiálních, finančních či jiných) uvnitř 
komunity a na stanovování dosažitelných cílů na základě možností dané 
komunity 



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 

začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

2.2 Komunitní centra
• Komunitní centra = centra začleněná do běžné komunity. Cílovou skupinou je

komunita a její členové (tj. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené a další členové komunity). Slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování
aktivit komunitní (sociální) práce.

• Činnost komunitního centra musí mít vždy přímou vazbu na sociální začleňování
nebo prevenci sociálního vyloučení osob. Musí být koordinována a zastřešena
minimálně jednou osobou s odbornou způsobilostí sociálního pracovníka podle
zákona č. 108/2006 Sb.

• Aktivity realizované v komunitním centru mohou navazovat na poskytování
základních činností registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, avšak nenahrazují poskytování sociálních služeb. Je
nezbytné vždy jasně
oddělit aktivity a programy realizované v komunitním centru od poskytování
registrované sociální služby.



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 

začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

2.2 Komunitní centra
Vedle aktivit přispívajících k řešení sociálních problémů komunity a jejích 
členů mohou komunitní centra realizovat také:
• Kulturní/multikulturní aktivity (sebeorganizované)
• Výchovně/vzdělávací aktivity (komunitní knihovny, doučování, motivační 

semináře
• Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ
• Environmentální aktivity a podpora jejich využití
• Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické 

činnosti
(péče potřebným spoluobčanům na bázi sousedské či generační 
výpomoci, podpora mezigeneračního setkávání, soužití a spolupráce 
apod.)



Výzva 5 – Podpora sociálních služeb a soc. začleňování II 
INDIKÁTORY

Indikátory jsou nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit 
(indikátory výstupů, indikátory výsledků )
• Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho projekt (vždy však 

povinné)
• Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně za období od počátku 

projektu do konce příslušného monitorovacího období 

Povinnosti v souvislosti s 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 
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INDIKÁTORY

Kód Název indikátoru Měrná

jednotka

Typ indikátoru

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

67001 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup

67010 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek

55102
Počet podpořených komunitních

center
Zařízení Výsledek
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INDIKÁTORY

Kód Název indikátoru Měrná

jednotka

Typ

indikátoru

67310
Bývalí účastníci projektu, u nichž intervence formou

sociální práce naplnila svůj účel
Osoby Výsledek

67315
Bývalí účastníci projektů sociálních služeb, u nichž služba

naplnila svůj účel

Osoby
Výsledek

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

80500
Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Dokumenty Výstup

67401 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení Služby Výstup
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INDIKÁTORY

Indikátory se závazkem
• Hodnoty, které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout 

díky realizaci projektu 
Indikátory bez závazku
• Hodnoty, které nepředstavují závazek žadatele, ale které je nutné

sledovat (Žadatel má povinnost vyplnit cílovou hodnotu indikátorů, u
nerelevantních je možno uvést hodnotu 0.)

Sankce podle míry naplnění indikátorů výstupů vzhledem k závazkům dle 
právního aktu:

– Méně než 85 % a zároveň alespoň 70 % - sankce15 %
– Méně než 70 % a zároveň alespoň 55 % - sankce 20 %
– Méně než 55 % a zároveň alespoň 40 % - sankce 30 %
– Méně než 40 % - sankce 50 % 



Výzva 5 – Způsobilost výdajů

Věcná způsobilost

Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v kap. 6 Specifické části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci OPZ

Způsobilé náklady: 

• Přímé náklady jsou spojeny s prací s cílovou skupinou: osobní náklady (mzdy a platy), vzdělávání,   
cestovné, nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu, nákup služeb apod.

• Nepřímé náklady jsou spojeny s administrativou, řízením projektu, účetnictvím… a dalšími 
podpůrnými procesy pro provoz projektu, cestovné realizačního týmu, spotřební materiál, zařízení a 
vybavení určené pro administraci projektu, prostory pro realizaci projektu a ostatní provozní výdaje

Časová způsobilost

• Způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu

• Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu
vyhlášení výzvy MAS 

Více ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce

Podmínky veřejné podpory - Podmínky jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce



Proces hodnocení a výběru projektů

• Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS

• Výsledkem výběru je Seznam žádostí o podporu, které MAS 
navrhuje ke schválení – tento Seznam předá MAS Řídícímu orgánu 
OPZ  

• ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a 
kontrolu administrativních postupů MAS 

• Právní akt o poskytnutí podpory vydává ŘO

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

• Při procesu hodnocení je ošetřen střet zájmů



Proces hodnocení a výběru projektů
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

• Hodnocení se provádí podle hodnotících kritérií výzvy 
(viz Příl. č. 1 Výzvy)
– Kontrola přijatelnosti (při nesplnění kritérií je žádost vyloučena z 

dalšího hodnocení)
– Kontrola formálních náležitostí (při nesplnění 1 nebo více kritérií 

žadatel vyzván 1x  k doplnění ve lhůtě 5 PD)
• Kontrolu provádí 2 pracovníci MAS, musí být dokončena do 30 PD od 

uzávěrky příjmu žádostí
• MAS po ukončení kontroly zasílá žadatelům informaci o výsledku 

hodnocení
• Žadatelé, kteří byli na základě tohoto hodnocení vyloučeni z dalšího 

výběru, budou upozornění na možnost do 15 kalendářních dní od 
doručení negativního výsledku požádat o přezkum hodnocení



Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení

• Hodnocení provádí Hodnotící komise složená minimálně ze 3 členů Výběrové komise, k 
dispozici má posudek odborného externího hodnotitele

• Hodnocení provádí podle hodnotících kritérií (viz Příl. č. 1 Výzvy), v průběhu hodnocení zákaz 
komunikace hodnotitele s žadateli

• Hodnotící komise ověřuje, zda žádost dosáhla minimální bodové hranice – 50 bodů
• Výstupem hodnocení je seznam projektů v pořadí podle přidělených bodů
• Věcné hodnocení musí být provedeno do 50 PD od provedení hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti
• MAS po provedení věcného hodnocení zasílá žadatelům informaci o výsledku hodnocení
• Žadatelé, kteří byli na základě tohoto hodnocení vyloučeni z dalšího výběru, budou 

upozornění na možnost do 15 kalendářních dní od doručení negativního výsledku požádat o 
přezkum hodnocení

• Výběr projektů provádí Programový výbor na základě výsledků věcného hodnocení a výše 
alokace výzvy. MAS zasílá žadatelům informaci o výsledku výběru. Možnost do 15 
kalendářních dní od doručení informace o zařazení do zásobníku nebo nedoporučení k 
financování požádat o přezkum hodnocení



Proces hodnocení a výběru projektů - Lhůty

Hodnocení FN a P: do 30 pracovních dní ze strany MAS

Odvolání: do 15 kalendářních dní ze strany žadatele

Věcné hodnocení: do 50 pracovních dní ze strany MAS

Odvolání: do 15 kalendářních dní ze strany žadatele

Závěrečné ověření způsobilosti (probíhá po hodnocení a výběru projektů):
ŘO provádí neprodleně dle administrativních kapacit

Vydání právního aktu u doporučených žádostí:
po doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání

právního aktu, do 3 měsíců od provedení závěrečného ověření způsobilosti

Odeslání první zálohové platby:
zpravidla měsíc před zahájením realizace projektu nebo do 20

pracovních dní od podpisu rozhodnutí o dotaci

Další zálohové platby se Zprávou o realizaci projektu



Povinná publicita
Umístění alespoň 1 povinného plakátu min. A3 s informacemi o projektu – je možno
využít el. šablonu z www.esfcr.cz (po celou dobu realizace projektu –
https://publicita.dotaceeu.cz/)

• Umístění na místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, např.
vstupní prostory budovy

• 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

Povinnost zveřejnění na internetové stránce (pokud existuje) stručný popis projektu,
jeho cílů a výsledků, vč. informace o poskytnutí finanční podpory EU pro projekt.
Informace je vhodné při realizaci projektu dle potřeby aktualizovat

Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ je uvedena v Obecných
pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci OPZ – kap. 19

http://www.esfcr.cz/
https://publicita.dotaceeu.cz/


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
• Přístupná z https://mseu.mssf.cz/, v prohlížeči Microsoft Explorer

Pro podpis žádosti nutné zřízení elektronického podpisu (kvalifikovaný osobní certifikát, 
platnost 1 rok, poskytovatel Post Signum České pošty), nutná aktivní datová schránka

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+ -https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-
ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz

K práci v IS KP14+ budou nápomocni pracovníci kanceláře MAS

https://mseu.mssf.cz/
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz


Zpráva o realizaci

• Předkládá se prostřednictvím IS KP14+ do 30 dnů po ukončení
každého monitorovacího období

• Monitorovací období trvá zpravidla 6 měsíců

• ŘO OPZ provádí kontrolu Zprávy o realizaci do 40 pracovních
dní ode dne jejího předložení



VYJÁDŘENÍ NOSITELE INTEGROVANÉ STRATEGIE
K PLÁNOVANÉ ZMĚNĚ PROJEKTU

Vymezení podstatných změn, u kterých je povinné vyjádření 
nositele strategie:

• Snížení plánovaných výstupů a výsledků projektu (tj. cílových 
hodnot indikátorů)

• Změna termínu ukončení realizace projektu na pozdější než 
dosud platný 



Odkazy na důležité dokumenty

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na 
elektronickou verzi: https://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: https://www.esfcr.cz/file/9003/)

• Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na 
období 2014–2020 MAS – Partnerství Moštěnka „Náš 
region – naše radost“: http://mas-
mostenka.cz/mas/dokumenty/strategie-2014-2020/

https://www.esfcr.cz/file/9002/
https://www.esfcr.cz/file/9003/
http://mas-mostenka.cz/mas/dokumenty/strategie-2014-2020/


Děkuji za pozornost!

Kontakt:

Marie Tesařová

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.

Kostelec u Holešova 58, 768 43

e-mail: marie.tesarova@mas-mostenka.cz

tel: 734 435 217

www.mas-mostenka.cz


