Příloha č. 4
Informace o podmínkách veřejné podpory (bod 3.8 výzvy)
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). Vyhlašovatel
nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje následující
omezení týkající se veřejné podpory (včetně podpory de minimis):
Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně
znaky veřejné podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu.
Aktivity zaměřené na rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce ve veřejné
správě a tedy na pracovníky ve veřejné správě, tj. aktivity uvedené v části 4.1 výzvy
pod bodem 2 nejsou v rámci projektu podporovány v režimu veřejné podpory.
Aktivity uvedené v části 4.1 výzvy bod bodem 1, s výjimkou vzdělávání pracovníků
poskytovatelů sociálních služeb, pokud vedou k vytvoření přenositelného produktu,
který je během realizace projektu či jeho koncem dán veřejně k dispozici, nejsou
v rámci projektu podporovány v režimu veřejné podpory.
Projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb formou
vzdělávacích programů/kurzů/odborných stáží podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, budou v rámci této výzvy podpořeny
v režimu veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne
20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí
č. 2012/21/EU“).
Vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb bude v rámci projektů podporováno
pouze za předpokladu, že sociální služba, je zařazena do krajské sítě/obecní
sítě/celostátní sítě sociálních služeb a její poskytování je v souladu se střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb kraje popř. obce nebo Národním plánem rozvoje sociálních
služeb.
Poskytovatel sociální služby musí být pověřen objednatelem k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu (tj. sociální služby) v souladu s Rozhodnutím
č. 2012/21/EU.
Objednatelem, který je oprávněn vydat Pověření, se pro účely této výzvy rozumí:
a. Kraj případně obec u sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb
na území kraje, kterou kraj vytváří v souladu s §95 písm. h) zákona o sociálních
službách ve spolupráci s obcemi.
U sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na území kraje Pověření
zpravidla vydává kraj, neboť kraj dle §95 h) zákona o sociálních službách určuje
síť sociálních služeb na území celého kraje. V případě, že obec taktéž
zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a vytváří tak obecní síť
sociálních služeb, může Pověření po dohodě s krajem vydat sama obec, a to
v případě sociální služby, u které obec zcela nebo z části zajišťuje její
financování1.
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V tomto případě sociální služba nemusí být přímo zařazena do krajské sítě sociálních služeb, musí
být však zařazena do sítě sociálních služeb, kterou vytváří obec a být obecně v souladu se

b. MPSV2 v případě těch sociálních služeb, které mají nadregionální či celostátní
působnost a jsou zároveň poskytovány v souladu s Národní strategií rozvoje
sociálních služeb, jejíž součástí je i národní síť sociálních služeb.
Pro účely této výzvy se sociální službou s nadregionální nebo celostátní
působností rozumí sociální služba, která je zaměřena na cílovou skupinu
uživatelů služby, u které riziko sociálního vyloučení nemá jen regionální (krajský)
charakter, ale může dopadat až na celou společnost.
V případě sociálních služeb s nadregionální působností musí poskytování sociální
služby přesahovat území minimálně 3 sousedících krajů a vzhledem
k charakteristikám poskytované služby nelze efektivně uskutečňovat podporu
služby v rámci jednotlivých krajů samostatně.
V případě sociálních služeb s celostátní působností musí poskytování sociální
služby probíhat na celém území ČR nebo mít dopad na celou cílovou skupinu
uživatelů služby, při poskytování sociální služby musí být vytvářen systémový
přístup k řešení problematiky určité cílové skupiny v rámci celé ČR a vzhledem
k charakteristikám poskytované služby nelze uskutečňovat podporu služby
v rámci jednotlivých krajů samostatně.
Podmínkou pro poskytnutí podpory z OPZ je ověřitelná skutečnost, že po celou dobu
realizace projektu bude poskytovatel sociální služby v rámci projektu realizovat činnosti,
které spadají pod Pověření, tj. poskytovatel sociální služby musí být po dobu trvání
projektu objednatelem pověřen k poskytování příslušné sociální služby.
Pověření, kterým objednatel pověřil poskytovatele poskytováním sociální služby, musí
naplňovat náležitosti stanovené v článku 4 Rozhodnutí č.2012/21/EU. Je doporučováno,
aby Pověření bylo vydáno jako samostatný dokument (tj. nikoliv jako součást smlouvy či
rozhodnutí, na základě které jsou poskytovány finanční prostředky na sociální službu).
Pověření (nebo jiný právní akt, na který se Pověření případně odkazuje) musí obsahovat
mechanismus pro stanovení (výpočet) vyrovnávací platby.
Výše vyrovnávací platby na činnosti spojené se vzděláváním pracovníků poskytovatele
sociální služby bude stanovena v souladu s článkem 5 Rozhodnutí č. 2012/21/EU, přičemž
do stanovení vyrovnávací platby v rámci projektu OPZ nebude zahrnut přiměřený zisk.
Podpora v rámci projektu OPZ zaměřená na vzdělávání pracovníků poskytovatele služby
může být poskytnuta pouze v limitech daného Pověření k poskytování sociální služby.

střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje a být v souladu se střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb obce, který obec zpracovala a schválila.
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V rámci MPSV je pověření vydáváno věcně příslušným odborem MPSV, kterým je odbor sociálních
služeb, sociálního bydlení a sociální práce.

