Výzva k předkládání žádostí o podporu
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor Realizace programů ESF – adaptabilita a rovné
příležitosti vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost

Identifikace výzvy

1

Prioritní osa

1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní
síly

Investiční priorita

1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a
podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Specifický cíl

1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí,
dovedností a kompetencí pracovníků a soulad
kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu
práce

Číslo výzvy

03_15_002

Název výzvy

Budování kapacit sociálních partnerů

Druh výzvy

Průběžná

Určení z hlediska konkurence mezi projekty

Otevřená

Určení, zda se jedná o synergickou nebo
komplementární výzvu

Není relevantní

Model hodnocení

Jednokolový

Časové nastavení

2

Datum vyhlášení výzvy

30. června 2015

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v
monitorovacím systému MS2014+

30. června 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

30. června 2015

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

Do vyčerpání celkové částky určené pro tuto
výzvu, nejdéle však do 31. 12. 2015.

Maximální délka, na kterou je žadatel
oprávněn projekt naplánovat

5 let (60 měsíců)

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

3

Informace o formě podpory

3.1

Alokace výzvy:


Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 350 000 000
CZK
Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy:
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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).



Finanční alokace výzvy (podpora): 350 000 000 CZK
Upřesnění zdrojů alokace výzvy označené jako podpora:
Jedná se pouze o indikativní údaj, tj. odhad toho, jaká část prostředků bude na vybrané
projekty poskytnuta za příspěvek Unie, státní rozpočet ČR, příp. rozpočet státních fondů.

Typ podporovaných operací

3.2

Individuální projekt

Vymezení oprávněných žadatelů

3.3

Obecně může dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost 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);
 osoba, která má aktivní datovou schránku1;
 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 zaměstnanosti2;
 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) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.
Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. 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 sociální partneři.
Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:
a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:





Svaz průmyslu a dopravy ČR
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Českomoravská konfederace odborových svazů
Asociace samostatných odborů

1

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
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.
2
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b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní
smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně
do konce roku 2015.
Pokud jsou organizace v bodě 3.3 b) žadateli projektu, nemohou se již účastnit obdobných
aktivit projektu prostřednictvím organizací v bodě 3.3 a).

3.4

Vymezení oprávněných partnerů

Obecně může dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost 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).
Definice jednotlivých oprávněných partnerů:
a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:
 Svaz průmyslu a dopravy ČR
 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 Českomoravská konfederace odborových svazů
 Asociace samostatných odborů
b) organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní
smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně
do konce roku 2015.
Podmínkou podání žádosti o finanční podporu je partnerství obou stran sociálního dialogu,
tzn., že žadatel o finanční podporu musí být v rámci projektu v partnerství se sociálním
partnerem z opačné strany bipartity na stejné úrovni, pokud zde partner existuje.

3.5

Míra podpory – rozpad zdrojů financování

Výše podpory projektu z OPZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.
Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 80,57 % (281 995 000 CZK) z prostředků ESF;
19,43 % (68 005 000 CZK) z prostředků státního rozpočtu; žadatel 0 %.

3.6
a)

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu
sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR
minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 mil. CZK
maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 mil. CZK

b)

organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají mezi sebou uzavřenou
kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS)
minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 mil. CZK
maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 mil CZK

3.7

Forma financování

Ex ante / Ex post
Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (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 (konkrétní
odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).
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Vyhlašovatel nestanovil pro tuto výzvu žádná specifická pravidla týkající se veřejné podpory
(včetně podpory de minimis), projekty mohou být podpořeny v těch režimech veřejné
podpory (včetně podpory de minimis), které jsou s ohledem na právní předpisy využitelné.
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).

4

Věcné zaměření

4.1

Popis podporovaných aktivit

















4.2

Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast
pracovně právních vztahů, BOZP, prevence kritických situací a projevů násilí a na rozvoj
lidských zdrojů ze strany zaměstnavatelů s důrazem na oblast legislativy dotýkající se
hospodářských a sociálních zájmů sociálních partnerů,
zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku u sociálních partnerů,
včetně řízení lidských zdrojů, zabezpečování regionálního poradenství a vyšší
informovanosti v oblasti sociálního dialogu s využitím mezinárodní spolupráce a podpora
účasti pracovníků na školeních, konferencích, workshopech apod. věnovaných tématice
sociálního dialogu,
vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování, rozšiřování
a zvyšování znalostí v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog,
podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit, včetně přenosu
informací na odvětvovou a podnikovou úroveň (především s ohledem na sladění nabídky
a poptávky na trhu práce v souvislosti s rozšířením a propagací aktivit Národní soustavy
povolání) na bázi místního partnerství (sociální partneři a zástupci krajů),
podpora propagace flexibilních forem práce v podnicích,
podpora využívání moderních technologií a přístupových bodů pomáhající
zaměstnancům podniků lépe se orientovat v legislativě k pracovněprávním vztahům,
podpora předávání nabytých informací ze zahraničních stáží členům sociálních partnerů
níž v hierarchii organizací,
podpora konkurenceschopnosti zaměstnavatelů prostřednictvím rozšíření sociálního
dialogu do oblasti odborné spolupráce s univerzitami a vysokým školami,
podpora zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti
podniků na základě rozvoje odvětvového sociálního (bipartitního) dialogu v souvislosti s:
- jejich připraveností na změny důchodového systému,
- se vstupem absolventů na trh práce;
rozvoj a podpora spolupráce sociálních partnerů a dalších relevantních subjektů na
řešení dlouhodobých problémů v oblasti RLZ na regionální, odvětvové (sektorové)
a národní úrovni, zvyšování povědomí o sociálním dialogu na všech jeho úrovních,
rozvoj analytické a odborné kapacity sociálních partnerů.

Indikátory

Pravidla týkající se monitorovacích indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou
k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této
výzvy).
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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 monitorovacím indikátorům:
Indikátor

ID

Populace
zasažená
6 20 05 aktivitou na podporu
sociálního dialogu

Popis indikátoru

Měrná
jednotka

Počet osob, které se účastnili aktivit Osoby
(kulatý stůl, semináře, školení,
konference) v rámci projektů na
podporu sociálního dialogu za
finanční podpory ESI fondů. Každá
osoba je započítána pouze jednou.
Na
indikátor
se
nevztahuje
bagatelní podpora.

Počet napsaných a zveřejněných Dokumenty
analýz,
evaluací
(interních
i
externích),
koncepcí,
strategií,
studií,
závěrečných
zpráv
z
Počet
napsaných
a
výzkumů a obdobných dokumentů,
zveřejněných analytických a
8 05 00
které byly vytvořeny za finanční
strategických dokumentů (vč.
podpory ESI fondů, přičemž k tomu,
evaluačních)
aby byl dokument započítán do
indikátoru jako jedna jednotka, je
třeba, aby byl jak napsaný, tak
zveřejněný.

4.3

Typ
indikátoru
Výsledek

Výstup

Cílové skupiny

Podporovanou cílovou skupinou jsou:
a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR
 Svaz průmyslu a dopravy ČR
 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 Českomoravská konfederace odborových svazů
 Asociace samostatných odborů
a jejich členské základny;
b) organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní
smlouvu vyššího stupně (KSVS) alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost
je minimálně do konce roku 2015;
c) odvětvové svazy, zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků vstupujících do sociálního
dialogu;
d) další zaměstnanci (včetně propouštěných zaměstnanců 3 nebo naopak potenciálních
nových zaměstnanců4) s vazbou na aktivity zaměřené na sociální dialog.

4.4

Informace o počátečních / navazujících synergických výzvách

Není relevantní.

5
5.1

Územní zaměření
Programová oblast a území dopadu

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy

3

Zaměstnanci ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců
Fyzické osoby, o kterých zaměstnavatel předpokládá, že se po podpoře v rámci projektu stanou jeho
zaměstnanci
4
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Definice programové oblasti a definice území dopadu jsou v Obecné části pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci OPZ (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu
viz část 10.2 této výzvy).

5.2

Místo realizace

Místo realizace: celá ČR a EU
Definice místa realizace je v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
(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 se skutečně vzniklými výdaji a případně
také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část
10.2 této výzvy).

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). V případě podpory
poskytované v režimu blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory může platit omezení, že
zahájení realizace projektu musí následovat po termínu předložení žádosti o podporu.

6.3



6.4

Informace o křížovém financování
Maximální objem prostředků v Kč, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové
financování: 0 CZK
Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových způsobilých nákladech
projektu: 0 %

Informace o nepřímých nákladech

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také
s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2
této výzvy).
Projekty podpořené v této výzvě aplikují nepřímé náklady, přičemž základní stanovené podíly
nepřímých nákladů jsou stanoveny na:
Objem přímých nákladů

% nepřímých nákladů

Do 10 mil. Kč včetně

25 %

Nad 10 mil. Kč a do 40 mil. Kč včetně

20 %

Nad 40 mil. Kč a do 100 mil. Kč včetně

15 %

Pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích
dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé náklady
jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu služeb v těchto intencích:
Podíl nákupu služeb na celkových přímých
způsobilých nákladech projektu

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše
uvedené tabulce

Do 60 % včetně

Platí základní podíly nepřímých nákladů

Více než 60 % a méně než 90 %

Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu, tj. 15 %,
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Podíl nákupu služeb na celkových přímých
způsobilých nákladech projektu

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše
uvedené tabulce
resp. 12 %, resp. 9 %.

90 % a výše

Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %,
resp. 4 %, resp. 3 %.

Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit.
Žadatel není oprávněn stanovit si vlastní procentní sazbu.

7

Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost
konzultací

7.1

Povinné přílohy žádosti o podporu
1. Ověřená kopie kolektivní smlouvy vyššího stupně (týká se žadatelů uvedených
v kapitole 3.3 b)
2. Analýza potřebnosti projektu5

7.2

Informace o způsobu podání žádosti o podporu

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do
elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz,
orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost 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, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument
dokládající toto zmocnění. Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí
být statutární zástupce / osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této
aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem.
V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné
ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání žádosti
probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci
parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele.
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 KP14+. Nezasílejte
žádost listině 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 (odkaz na elektronickou
verzi viz část 10.2 této výzvy).
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Součástí analýzy potřebnosti projektu bude uvedení zapojených odpovědných subjektů včetně formy zapojení
do konkrétních aktivit projektu.
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7.3

Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o
podporu

Konzultace budou poskytovány individuálně na základě předchozí domluvy.
Adresa vyhlašovatele:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Kontaktní místo:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost
Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5
Kontakt na vyhlašovatele výzvy:
Jméno osoby: Mgr. Lucie Rossinski
Telefon: +420 950 195 678
E-mail: lucie.rossinski@mpsv.cz
Jméno osoby: Ing. Helena Ptáková
Telefon: +420 950 195 775
E-mail: helena.ptakova@mpsv.cz
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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 se skutečně vzniklými výdaji a případně také
s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2
této výzvy).
K pravidlům dle předchozí věty vyhlašovatel výzvy upřesňuje, že náprava formálních
nedostatků žádosti probíhá opakovaně, maximální počet kol náprav je stanoven na dvě kola
náprav.
 Věcné hodnocení
Věcné hodnocení žádostí o podporu bude zajištěno hodnotící komisí.
Pravidla pro tuto fázi hodnocení jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele
a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také
s nepřímými náklady (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 se skutečně prokazovanými výdaji (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 (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu viz část 10.2 této výzvy).
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9

Postup pro výzvy s dílčími alokacemi

V rámci alokace výzvy jsou vymezeny dílčí alokace pro následující segmenty:
a) 262 500 000 CZK (sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální
dohody ČR, a jejich členské základny)
b) 87 500 000 CZK (organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají
uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy
a její platnost je minimálně do konce roku 2015)
V případě, že dílčí alokace nebude moci být plně využita (např. z důvodu malého zájmu
žadatelů či nedostatečné kvality žádostí o podporu), bude nevyužitá dílčí alokace použita
v další výzvě.
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Přehled navazující dokumentace

10.1

Umístění textu výzvy na webovém portále OPZ

URL adresa: http://www.esfcr.cz/modules/calls/

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 (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/)
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost 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:
http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 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:
http://www.esfcr.cz/file/9019/)
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje, že je oprávněn vzory právních
o poskytnutí podpory v průběhu této výzvy i během realizace projektů podpořených v rámci
této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
http://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o.
Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy.

10.4

Odůvodnění zacílení výzvy

Zacílení této výzvy vyhlášené v rámci specifického cíle OP Zaměstnanost: „Zvýšit odbornou
úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní
síly s požadavky trhu práce“ vyplývá z nutnosti vymezení aktivit určených pro budování
kapacit sociálních partnerů a posílení sociálního dialogu v souladu s článkem 6 (2) Nařízení
o ESF č. 1304/2013. Danému vymezení odpovídá i výčet oprávněných žadatelů a cílových
skupin v této výzvě.

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 se skutečně
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prokazovanými výdaji (odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/prirucka-prohodnotitele).
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Přílohy výzvy k předkládání žádostí o podporu

1. Vzor analýzy potřebnosti projektu
Upozornění:
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost 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
(konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

Strana: 10 z 10

