Výzva k předkládání žádostí o podporu
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální
začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost plus
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Identifikace výzvy

1.

Priorita

Priorita 2 Sociální začleňování

Cíl politiky

4 Více sociální a začleňující Evropa –
provádění Evropského pilíře sociálních práv

Specifický cíl

Specifický cíl 2.1: Posilovat aktivní
začleňování, a podpořit tak rovné
příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a
zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě
znevýhodněných skupin

Číslo výzvy

03_22_009

Název výzvy

Podpora sociální práce

Druh výzvy

Průběžná

Určení z hlediska konkurence mezi projekty

Otevřená

Určení, zda se jedná o doplňkovou výzvu a
popis doplňkovosti

Není relevantní

Model hodnocení

Jednokolový

Časové nastavení

2.

Datum vyhlášení výzvy

19. 7. 2022

Datum zpřístupnění žádosti o podporu
v monitorovacím systému MS2021+

19. 7 2022

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

19. 07. 2022, 10:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

21. 04. 2023, 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel
oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu

31. 12. 2026

3.

Informace o formě podpory

3.1.
•

Alokace výzvy

3.2.

Typ podporovaných operací

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 300 000 000 CZK,
z toho
o 230 205 000 CZK EU podíl,
o
69 795 000 CZK národní spolufinancování
Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy:
Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně
vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ+, které je vykazováno vůči
Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

Individuální projekt

Strana: 2 z 12

3.3.

Vymezení oprávněných žadatelů

Obecně může dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost plus oprávněným žadatelem
být pouze:
• osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která
má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ)1,
• osoba, která má aktivní datovou schránku2,
• osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů
insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.
Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se
výzvy nebo získat podporu, pokud:

•
•
•
•
•

jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení
ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon);
mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3;
na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů;
jsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a to i v případě,
kdy je obchodní společnost ve svěřenském fondu, jehož zakladatelem, správcem,
obmyšleným nebo jinou osobou ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů, je veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů a musí
být splněny k datu podání žádosti o podporu. Jestliže je zjištěno, že k datu podání žádosti
nebyly splněny podmínky vymezené v odrážkách výše, může být přidělení podpory danému
subjektu zrušeno.4 K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, se žadatelé vyjadřují
v rámci čestného prohlášení v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe,
tak za případné partnery s finančním příspěvkem.
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
a) obce
b) kraje
c) dobrovolné svazky obcí

Organizační složky státu, ačkoli nejsou samostatnými právnickými osobami, jsou pro tento účel nahlíženy jako
osoby, které mají obdobné postavení jako právnické osoby, a patří mezi oprávněné žadatele.
2 Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
3 Pokud žadatel splňuje podmínky bezdlužnosti, je oprávněn účastnit se výzvy. Za splněné podmínky bezdlužnosti
se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle
§ 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
4 Důvodem pro zahájení řízení o odnětí dotace dle § 15, odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla,
může být zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé.
1
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Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:
a) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností (obce typu I., II. a III.,
městské části hlavního města Prahy),
b) kraje dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních
samosprávních celků a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení, včetně
hlavního města Prahy podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
c) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3.4.

Partnerství a vymezení oprávněných partnerů

Obecně může dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost plus oprávněným partnerem
s finančním příspěvkem být pouze osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy
účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz vymezení v rámci části 3.3 této výzvy).
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery s finančním příspěvkem: obce I. typu
Definice jednotlivých oprávněných partnerů s finančním příspěvkem: obce podle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností
Podporované aktivity, které mohou být realizovány prostřednictvím partnerů
s finančním příspěvkem: Typ podpory A – pro obce, výkon sociální práce na úrovni obcí I.
typu

3.5.

Míra podpory – rozpad zdrojů financování

EU / státní rozpočet / žadatel
• Pro obce a dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel5: EU 76,735 %, SR 18,265 %,
žadatel 5 %
• Pro obce a dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel6: EU 76,735 %, SR 13,265 %,
žadatel 10 %
• Pro kraje: EU 76,735 %, SR 13,265 %, žadatel 10 %
• Pro hlavní město Praha a městské části hlavního města Prahy: EU 76,735 %, SR 0 %,
žadatel 23,265 %
U výzev, u nichž je místo realizace vymezeno jakožto celá ČR a současně je požadovaný
podíl žadatele na financování celkových způsobilých výdajů vyšší než nula, je kvůli
zpracování žádosti o podporu v elektronickém formuláři v IS KP21+ nutné stanovit:

•
•

a) podíl žadatele pro tu část projektu spadající do kategorie „méně rozvinutých
regionů“:
pro obce a dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel: 5 %
pro obce a dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel: 10 %

Pro posouzení velikosti obce je rozhodný počet obyvatel k poslednímu dni roku předcházejícího podání žádosti
o podporu.
6 Pro posouzení velikosti obce je rozhodný počet obyvatel k poslednímu dni roku předcházejícího podání žádosti
o podporu.
5
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•
•

pro kraje: 10 %
pro hlavní město Praha a městské části hlavního města Prahy: 15 %

•
•
•
•

b) podíl žadatele pro tu část projektu spadající do kategorie „přechodových
regionů“:
pro obce a dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel: 5 %
pro obce a dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel: 10 %
pro kraje: 10 %
pro hlavní město Praha a městské části hlavního města Prahy: 30 %

c) podíl žadatele pro tu část projektu spadající do kategorie „více rozvinutých
regionů“:
• pro obce a dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel: 5 %
• pro obce a dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel: 10 %
• pro kraje: 10 %
• pro hlavní město Praha a městské části hlavního města Prahy: 60 %

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

3.6.
•
•

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
1 000 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK

3.7.

Forma financování

Ex ante
Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost plus (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

3.8.

Informace o podmínkách veřejné podpory

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (konkrétní
odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).
U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ+ zakládat veřejnou podporu nebo podporu
de minimis, budou – pokud to bude relevantní – aplikovány předpisy EU stanovující horní
hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše
této hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech
také od specifik cílové skupiny projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory
pro jeden podnik a vymezené období. Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu viz část 10.2 této výzvy). V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných
zdrojů podpořen v maximálním rozsahu vyplývajícím z vymezení v části 3.5 této výzvy (Míra
podpory – rozpad zdrojů financování).
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4.

Věcné zaměření

4.1.

Popis podporovaných aktivit

Cílem aktivit je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost
sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.
Podporované aktivity:
•
•

Typ podpory A – pro obce
Typ podpory B – pro kraje

Popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 1 Popis aktivit (doplnění bodu 4.1 výzvy).
Výdaje na zajištění vzdělávání a supervize realizačního týmu hradí příjemce z 40 %
paušálu. V případě, že žadatel plánuje realizovat vzdělávání a supervizi realizačního týmu, je
žadatel povinen toto vzdělávání a supervizi realizačního týmu detailně popsat v žádosti
o podporu v samostatné klíčové aktivitě a zároveň je povinen nastavit i vzhledem k této aktivitě
odpovídající indikátory a jejich hodnoty (viz bod 4.2 výzvy).
Tvorba metodických a analytických dokumentů nebude podporována z přímých osobních
nákladů projektu a nebude součástí klíčových aktivit projektu.
Příjemci budou mít povinnost spolupracovat s poskytovatelem dotace na monitoringu
projektu formou poskytnutí vybraných dat7 evaluátorovi zajištěnému ze strany MPSV (viz.
popis uvedený v příloze č.2 Pomůcka pro stanovení osobních nákladů).

4.2.

Indikátory

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné
části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus
(konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).
V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek
žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu)
k následujícím indikátorům:
Kód8

Název indikátoru

600 000
670 031
670 102

Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených služeb – úvazky pracovníků
Využívání podpořených služeb

Měrná
jednotka
Účastníci
Úvazky
Osoby

Typ
indikátoru
Výstup
Výstup
Výsledek

V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů
se závazkem vykazovat dosažené hodnoty pro:
a) všechny indikátory, které se týkají účastníků stanovené v Obecné části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+
b) indikátory z následující tabulky:
Kód9
679 001

Název indikátoru
Počet podpořených

Romů10

Měrná
jednotka
Osoby

Typ indikátoru
Výstup

7

Rozsah poskytovaných dat bude individuálně nastaven ze strany systémového projektu Sekce rodinné politiky a
sociálních služeb MPSV. Příjemce zajistí sběr dat formou dotazníkového šetření a přepis dat z dotazníků do 1
nástroje v rámci MS Excel.
Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2021+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské
komise.
9 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2021+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské
komise.
10 Povinné sledování indikátoru ve všech výzvách v SC 2.1
8
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Kód9
626 000
673 102
622 002

4.3.

Název indikátoru
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti
Účastníci projektů, u nichž po odchodu intervence
formou sociální práce naplnila svůj účel
Počet podporovaných orgánů veřejné správy nebo
veřejných služeb na celostátní, regionální a místní
úrovni

Měrná
jednotka

Typ indikátoru

Účastníci

Výsledek

Účastníci

Výsledek

Subjekty

Výstup

Cílové skupiny

Podporovanými cílovými skupinami jsou:
Kategorizace
cílové skupiny

Definice

Osoby sociálně
vyloučené a
osoby sociálním
vyloučením
ohrožené

Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které
se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit – viz. specifikace
v příloze výzvy č.1 Popis aktivit

Poskytovatelé a
zadavatelé
sociálních
služeb, služeb
pro rodiny a děti
a dalších služeb
na podporu
sociálního
začleňování

Pracovníci krajských a obecních úřadů, kteří působí v oblasti sociálních služeb,
sociální práce a sociálního začleňování
Jedná se o osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo
služebním poměru k organizaci (nově vytvořené pracovní pozice nebo stávající
zaměstnanci)

5.

Územní zaměření výzvy

5.1.

Místo realizace

Místo realizace: celá ČR a EU
Definice místa realizace je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost plus (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

6.

Informace o způsobilosti výdajů

6.1.

Věcná způsobilost

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady
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a pro projekty financované s využitím paušálních sazeb (konkrétní odkaz na elektronickou
verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).
Způsobilé přímé osobní náklady v rámci této výzvy jsou pouze pozice uvedené v příloze č. 2
Pomůcka pro stanovení osobních nákladů.

6.2.

Časová způsobilost

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace
nesmí předcházet datu vyhlášení této výzvy (viz část 2. této výzvy).

6.3.

Informace o křížovém financování

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

6.4.

Informace o využití paušálních sazeb

Projekty podpořené v této výzvě aplikují 40% paušální sazbu. Pravidla týkající se využití 40%
paušální sazby jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty financované s využitím
paušálních sazeb (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této
výzvy).

7.

Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost
konzultací

7.1.

Povinné přílohy žádosti o podporu

1) Žadatel a partneři v projektu – vzorový formulář je uveden na odkazu (Formuláře a
pokyny potřebné v rámci přípravy žádosti o podporu - www.esfcr.cz). Přílohu dokládají
žadatelé o podporu, jejichž projekt bude realizován na základě principu partnerství
s finančním příspěvkem.

7.2.

Informace o způsobu podání žádosti o podporu

Žádost o podporu z OPZ+ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP21+. Přístup
do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://iskp21.mssf.cz,
orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost plus a identifikace, která je v části 1
této výzvy.
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně
odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě
je nutné založit (resp. poskytnout k dispozici) v IS KP21+ dokument zakládající toto oprávnění:
• elektronická plná moc – zmocnitel podepíše plnou moc přímo v aplikaci IS KP21+
a zmocněnec, který je na základě plné moci zmocněn k nějakému úkonu, přímo
v IS KP21+ potvrdí svým elektronickým podpisem přijetí této plné moci. Podpisy
se připojují k souboru, který je třeba vložit do IS KP21+;
• úředně/notářsky ověřená papírová plná moc – plnou moc s úředně/notářsky ověřeným
podpisem zmocnitele žadatel naskenuje a vloží k žádosti o podporu do IS KP21+.
V IS KP21+ zmocněnec potvrdí připojením svého elektronického podpisu k vloženému
dokumentu přijetí této plné moci.
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Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP21+, proto musí být statutární zástupce
/ osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato
osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP21+ uživatel vybírá
konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné ověření platnosti
elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání žádosti probíhá tzv. ručně
na základě aktivní volby uživatele (tj. podání žádosti o podporu tedy nebude realizováno
automaticky systémem).
K vyplňování žádosti o podporu přistupujte s vědomím, že v průběhu procesu hodnocení
a výběru projektů se bude vycházet výhradně z informací, které žádost obsahuje. Všechny její
části proto vyplňujte pečlivě, konkrétně a srozumitelně. Dbejte na to, aby všechny části žádosti,
které může zpracovávat i několik členů vašeho projektového týmu, byly před podáním žádosti
ve vzájemném souladu.
Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP21+. Nezasílejte
žádost listinně ani prostřednictvím jiné formy doručování.
Další podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (odkaz
na elektronickou verzi viz část 10.2 této výzvy).

7.3.

Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti
o podporu

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:11
Adresa vyhlašovatele: Na Poříčním právu 1, 120 01 Praha 2
Kontaktní místo: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):
Ing. Tereza Caklová (email: tereza.caklova@mpsv.cz, tel.: +420 950 192 166)
Ing. Blanka Matějková (email: blanka.matejkova@mpsv.cz, tel.: +420 950 195 698)
Mgr. Radek Fencl (email: radek.fencl@mpsv.cz, tel.: +420 950 192 771)
Otázky a odpovědi k této výzvě:
Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány hlavně prostřednictvím elektronického komunikačního
nástroje „ESF Fórum“. K výzvě je v rámci ESF Fóra zřízen diskusní klub, který je dostupný
na odkazu: https://www.esfcr.cz/vyzva-009-podpora-soc-prace.
Dotazy lze pokládat poté, co se zaregistrujete (uživatelské jméno musí obsahovat alespoň
příjmení), registrace je dostupná na úvodní stránce ESF Fóra: https://forum.esfcr.cz/.
Doporučujeme před položením dotazu vyhledáváním ověřit, zda už požadovaná odpověď není
v diskusním klubu k dispozici, protože si ji vyžádal nějaký tazatel dříve.

7.4.

Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu
o poskytnutí podpory

Vyhlašovatel výzvy si na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vyhrazuje,
že může kdykoli v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

V závislosti na charakteru výzvy je možné uvést buď obecný kontakt na vyhlašovatele (např. název odboru,
skupinová e-mailová adresa), nebo přímo uvést jmenovitě kontaktní osoby a spojení na ně.
11
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8.

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

8.1.

Popis hodnocení a výběru projektů

Fáze procesu hodnocení a výběru projektů, které budou při výběru žádostí předložených
v rámci této výzvy zapojeny:
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
Pravidla pro tuto fázi hodnocení jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele
a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty
financované s využitím paušálních sazeb (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu viz část 10.2 této výzvy).
Žadatelé budou vyzýváni k odstranění vad své žádosti o podporu, které budou identifikovány
v rámci hodnocení formálních náležitostí na základě ustanovení § 14k odst. 1 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla).
K pravidlům pro tuto fázi hodnocení vyhlašovatel výzvy upřesňuje, že náprava formálních
nedostatků žádosti je možná pouze jednou.
Věcné hodnocení
Věcné hodnocení žádostí o podporu bude zajištěno s využitím hodnoticí komise.
Pravidla pro tuto fázi hodnocení jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele
a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty
financované s využitím paušálních sazeb (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu viz část 10.2 této výzvy) a dále jsou k dispozici také v rámci Příručky
pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými náklady
a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami (konkrétní odkaz na elektronickou verzi
tohoto dokumentu viz část 10.5 této výzvy).
Výběrová komise
Výběrová komise nebude do procesu výběru zapojena.
Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory
Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory, pravidla pro tuto
fázi výběru jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost plus (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu viz část 10.2 této výzvy).
Žadatelé, jejichž žádost o podporu v předchozích krocích vyhověla, budou vyzváni k doložení
dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory
(tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)). Doklady budou
vyžádány v závislosti na konkrétním projektu, vždy budou vyžádány informace potřebné
pro bankovní převod prostředků a u projektů zakládajících veřejnou podporu nebo podporu
de minimis budou vždy vyžádány doklady nutné pro poskytnutí veřejné podpory, resp. podpory
de minimis v souladu s platnými právními předpisy.
Pokud byly v předchozích fázích hodnocení a výběru projektů stanoveny nějaké podmínky
poskytnutí podpory, bude žadatelům také doporučena úprava žádosti tak, aby jí mohlo být
v řízení o poskytnutí podpory zcela vyhověno (tj. bude využíváno ustanovení § 14k odst. 4
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)).
Nové rozhodnutí
V případě projektů, kterým bude žádost o podporu zamítnuta, vyhlašovatel výzvy nevylučuje
postup dle ustanovení § 14p zákona č. 218/2000 Sb., tj. může dojít k vydání rozhodnutí, kterým
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bude podpora na projekt poskytnuta. Tento postup je relevantní zejména u projektů, které sice
vyhoví kritériím hodnocení, nicméně kvůli vysokému zájmu o podporu a lepším výsledkům
jiných žádostí na ně alokace výzvy nejprve nevystačí.
Specifický postup v případě zániku žadatele
Vyhlašovatel výzvy na základě ustanovení § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) stanovuje,
že v případě zániku žadatele bude řízení o poskytnutí podpory pokračovat pouze, pokud zánik
patří do některé z následujících kategorií:
• přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev – jedná se o případy fúze, rozdělení
nebo převodu jmění na společníka, kdy žadatel je zanikající obchodní společností nebo
zanikajícím družstvem;
• slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob ve smyslu § 14d odst. 3
zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, kdy žadatel je zanikající školská
právnická osoba;
• změna žadatele ze zákona – jedná se o případy, kdy žadatel zanikne na základě
ustanovení zákona a současně je bez pochybností možné identifikovat nástupnickou
organizaci.

9.

Postup pro výzvy s dílčími alokacemi

Není relevantní.

10.

Přehled navazující dokumentace

10.1.

Umístění textu výzvy na webovém portále OPZ+

URL adresa: Výzvy OPZ+ - www.esfcr.cz

10.2.

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla
obsažená v:
• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
Zaměstnanost plus (odkaz na elektronickou verzi: Pravidla pro žadatele a příjemce www.esfcr.cz)
• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s přímými
a nepřímými náklady a pro projekty financované s využitím paušálních sazeb (odkaz
na elektronickou verzi: Pravidla pro žadatele a příjemce - www.esfcr.cz)
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus upozorňuje, že je oprávněn pravidla
v průběhu této výzvy i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat.
Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: Pravidla pro žadatele a příjemce www.esfcr.cz. Aktualizace pravidel není změnou této výzvy.

10.3.

Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 3.3 této výzvy) jsou relevantní níže
uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory:
• Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi: Formuláře a pokyny
pro uzavření právního aktu a vzory právních aktů - www.esfcr.cz)
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus upozorňuje, že je oprávněn vzory
právních aktů o poskytnutí podpory v průběhu této výzvy i během realizace projektů
Strana: 11 z 12

podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy
k dispozici na: Formuláře a pokyny pro uzavření právního aktu a vzory právních aktů www.esfcr.cz. Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy.

10.4.

Odůvodnění zacílení výzvy

Výzva svým zacílením navazuje zejména na Strategii sociálního začleňování 2021-2030
kap. 3. a na ni navazující Akční plán 2021-2023 (cíle 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.3c, 4.9d), na Strategii
romské integrace 2021-2030 a Národní akční plán (NAP) k naplnění Záruky pro děti na období
2022-2030.
Hlavními prioritami jsou zejména personální posílení výkonu sociální práce na obcích typů I.,
II. a III., dále na krajích. Důraz je kladen na zvýšení profesionálního výkonu sociální práce
jak u nových, tak stávajících sociálních pracovníků. Nastavení podpory je v koordinaci
s dotačním řízením MPSV na podporu sociální práce a nebude duplikovat toto dotační řízení.
Vymezení je řešeno tabulkovým nastavením uvedeným v příloze č.2 výzvy.
Cílem výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na krajích a obcích:
o Zapojit alespoň 25 obcí II. typu z celkového počtu obcí (388)
o Zapojit alespoň 15 obcí III. typu z celkového počtu obcí (205)
o Zapojit alespoň 100 obcí I. typu z celkového počtu obcí (6254)
o Zapojit kraje s nejvyšší mírou ohrožení sociálním vyloučením
Do výzvy mohou být zapojeny i obce, které spolupracují s Agenturou pro sociální začleňování
(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) v rámci tzv. koordinovaného přístupu k sociálnímu
vyloučení.

10.5.

Odkaz na případné další relevantní dokumenty

Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu jsou v detailním popisu k dispozici v rámci
Příručky pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými
náklady a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami (odkaz na elektronickou verzi:
https://www.esfcr.cz/hodnoceni-a-vyber-projektu-opz-plus/-/dokument/18069370).

11.

Přílohy výzvy k předkládání žádostí o podporu

1. Příloha č. 1 Popis aktivit (doplnění bodu 4.1 výzvy)
2. Příloha č. 2 Pomůcka pro stanovení osobních nákladů

Upozornění:
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus upozorňuje, že je oprávněn výzvu
k předkládání žádostí o podporu upravovat za podmínek, které jsou specifikovány v Obecné
části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus
(konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).
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