Příloha č. 5 výzvy č. 03_17_082

Definice oprávněných žadatelů, partnerů a cílových skupin
V této příloze najdete podrobné vymezení toho, kdo může žádat o podporu ve výzvě č. 82,
koho si můžete přizvat za partnery a s kým (s jakými cílovými skupinami) můžete v projektu
pracovat.
S touto přílohou se prosím pečlivě seznamte již na začátku přípravy projektu. Pokud Vaše
organizace nespadá do vymezení žadatelů nebo Vámi zvolená cílová není obsažena ve
vymezení podporovaných cílových skupin, nemůžeme Váš projekt v této výzvě podpořit.

1. Žadatelé
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

NNO,
obce,
organizace zřizované kraji a obcemi,
osoby samostatně výdělečně činné,
poskytovatelé sociálních služeb,
veřejné výzkumné instituce
školy a školská zařízení,
vysoké školy
obchodní korporace,
profesní a podnikatelská sdružení

Definice oprávněných žadatelů:
Výčet žadatelů

Definice

Nestátní neziskové
organizace

● spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
● obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech
● ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
● církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích
a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní,
vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí
● nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník
Obce
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona
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
Organizace zřizované kraji Organizace zřizované kraji a obcemi (příspěvkové organizace, obchodní
a obcemi
společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení)
Osoby samostatně
OSVČ dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
výdělečně činné
Poskytovatelé sociálních Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních
služeb
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Veřejné výzkumné
Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
instituce
výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí
Školy a školská zařízení Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve
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školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vysoké školy
Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Obchodní korporace
Obchodní korporace jsou vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích:
o veřejná obchodní společnost
o komanditní společnost
o společnost s ručením omezeným
o akciová společnost
o evropská společnost
o evropské hospodářské zájmové sdružení
o družstvo
o evropská družstevní společnost
Profesní a podnikatelská ● Zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružení
sdružování občanů, § 9a) nebo na základě § 3046 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, považované za organizace zaměstnavatelů podle §
3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
● Sdružení podniků – vzniklá dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů – tzn. sdružení registrovaná dle § 6 tohoto zákona (do 1. 1. 2016).
● Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních
zájmů nebo zájmů podnikajících osob – vzniklá dle § 20f a násl. zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a
vykonávající činnost podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku
● Spolky založené dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících
osob
● Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky
zřízené podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a
Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky
● Profesní komory jako zákonem zřízené právnické osoby povinně
sdružující osoby určitého povolání (Exekutorská komora, Komora
daňových poradců, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních
lékařů, Lékařská komora, Advokátní komora, Komora architektů, Komora
auditorů, Komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, Notářská komora, Lékárnická komora, Stomatologická komora)
● Svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích.

2. Partneři
Požadavky pro hodnocení předběžné žádosti o podporu v 1. kole hodnocení:
Žadatel předkládá Vyjádření partnera o spolupráci / Letter of Intent - prohlášení partnera,
ze kterého vyplývá, že je s obsahem připravovaného projektu seznámen, a že souhlasí se
svým zapojením do realizace projektu v rozsahu a charakteru, který je v předběžné žádosti o
podporu specifikován. Prohlášení partnera dokládají všichni žadatelé bez ohledu na to, zda
se jedná o partnera s finančním příspěvkem, či bez finančního příspěvku.
Vzorové prohlášení partnera /Letter of Intent je přílohou č. 6 výzvy.
Příjemce dokládá v první Zprávě o realizaci projektu:
Písemně uzavřené smlouvy o partnerství. Smlouvy má příjemce povinnost uzavřít tak,
aby kopie těchto smluv mohl přiložit k první zprávě o realizaci projektu. Smlouvy o
partnerství se dokládají bez ohledu na to, zda se jedná o partnera s finančním příspěvkem,
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či bez finančního příspěvku.

Vymezení oprávněných partnerů:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kraje, obce a jimi zřizované organizace,
dobrovolné svazky obcí
asociace a sdružení obcí a krajů,
organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace (pouze jako
partneři bez finančního příspěvku),
sociální partneři,
zaměstnavatelé,
poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace,
vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné instituce,
nestátní neziskové organizace,
agentury práce.

Definice oprávněných partnerů:
Výčet partnerů

Definice

Kraje

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
viz žadatelé
viz žadatelé

Obce
Organizace zřizované
kraji a obcemi
Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)
Asociace a sdružení obcí ● Asociaci krajů ČR,
a krajů
● Svaz měst a obcí ČR,
● Sdružení místních samospráv ČR
● Národní síť zdravých měst
Organizační složky státu ● Ministerstva a jiné správní úřady státu
a jimi zřízené příspěvkové ● Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství
organizace
● Nejvyšší kontrolní úřad
● Kancelář prezidenta republiky
● Úřad vlády České republiky
● Kancelář veřejného ochránce práv
● Akademie věd České republiky
● Grantová agentura České republiky
● Technologická agentura České republiky
a jiné orgány, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo zákon č.
219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
● Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu
Sociální partneři
● sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální
dohody ČR,
o Svaz průmyslu a dopravy ČR
o Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
o Českomoravská konfederace odborových svazů
o Asociace samostatných odborů
● organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají
uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně
Zaměstnavatelé
● obchodní korporace
● státní podnik
● OSVČ
● NNO
● profesní a podnikatelská sdružení
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poradenské a vzdělávací instituce
veřejné výzkumné instituce
kraje
organizace zřizované kraji
obce
organizace zřizované obcemi
organizační složky státu
příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu
právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním
zákonem
Poskytovatelé sociálních ● poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů
služeb a jejich zastřešující sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
organizace
● organizace zastřešující poskytovatele sociálních služeb. Zastřešující
organizace mohou nabývat těchto forem:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vzdělávací instituce

Poradenské instituce

Výzkumné instituce

● NNO
Za vzdělávací instituce se považují právnické a fyzické osoby (včetně
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v
posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou
činnost v oblasti vzdělávání.
Mohou nabývat těchto forem:
● obchodní korporace
● OSVČ
● NNO
● školy a školská zařízení (Právnické osoby vykonávající činnost školy a
školského zařízení zapsané ve školském rejstříku dle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
● vysoké školy (Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách))
Za poradenské instituce se považují právnické a fyzické osoby (včetně
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v
posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou
činnost v oblasti poradenství.
Mohou nabývat těchto forem:
● obchodní korporace
● OSVČ
● NNO
Za výzkumné instituce se považují organizace, které výpisem z
Obchodního rejstříku nebo živnostenským listem prokážou, že jedním z
předmětů jejich činnosti je výzkum, nebo doloží, že jsou zapsány v
Rejstříku veřejných výzkumných institucí, případně doloží, že jsou
organizací pro výzkum a šíření znalostí (výzkumnou organizací) dle čl. 2,
odst. 83) nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Mohou nabývat těchto forem:
● veřejné výzkumné instituce (Veřejné výzkumné instituce podle zákona č.
341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku
veřejných výzkumných institucí)
● obchodní korporace
● OSVČ
● NNO
● školy a školská zařízení (Právnické osoby vykonávající činnost školy a
školského zařízení zapsané ve školském rejstříku dle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon))
● vysoké školy (Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách))
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Nestátní neziskové
organizace
Agentury práce

viz žadatelé
Právnické nebo fyzické osoby, které mají povolení ke zprostředkování
zaměstnání

3. Cílové skupiny
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby
osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou,
poskytovatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na
podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnanci,
osoby pečující o jiné závislé osoby,
rodiče s malými dětmi, osoby pečující o malé děti
zaměstnanci NNO, sociálních podniků,
zaměstnavatelé a zaměstnanci,
osoby samostatně výdělečně činné,
orgány veřejné správy a jejich zaměstnanci,
osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k (vyššímu) věku,
veřejnost1.

Definice oprávněných cílových skupin
Výčet cílových skupin

Podrobnější vymezení / definice

Uchazeči o zaměstnání

Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání.

Zájemci o zaměstnání

Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence zájemců o zaměstnání.

Ekonomicky neaktivní osoby Osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnání se pro tuto
definici rozumí i výkon samostatně výdělečné) ani nezaměstnané (tj. evidované
Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání).
Touto výzvou jsou za ekonomicky neaktivní považovány pouze ženy/muže
v domácnosti. Pro účely této výzvy se za ekonomicky neaktivní osoby nepovažují
osoby, které se soustavně připravují na výkon budoucího povolání.
Osoby sociálně vyloučené Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se
nebo ohrožené sociálním
do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit. Jedná se o osoby
vyloučením
definované zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Obecné vymezení je
uvedeno v tabulce níže.
Poskytovatelé sociálních
● poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních
služeb, služeb pro rodiny a
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
děti a dalších služeb na
● poskytovatelé služeb sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o
podporu sociálního
sociálně-právní ochraně dětí,
začleňování
● pracovníci krajských a obecních úřadů, kteří působí v oblasti sociálních služeb a
sociálního začleňování.
Osoby pečující o jiné závislé ● osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni
osoby
závislosti nebo pečující o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé
osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.
Rodiče s malými dětmi
Rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají děti mladší 15 let svěřeny ve
své péči (např. pěstouni).
Osoby pečující o malé děti Osoby pečující o osobu mladší 15 let
Zaměstnanci NNO,
sociálních podniků

Zaměstnanci, jejichž zaměstnavatelem je NNO, sociální podnik.

1

Cílová skupina Veřejnost může být součástí projektů pouze v rámci klíčové aktivity Advokační práce a pouze,
pokud to bude relevantní pro daný projekt
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Zaměstnavatelé

Právnické či fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance.

Zaměstnanci

Osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo služebním
poměru k organizaci.
Osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost dle zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění, které nezaměstnávají žádné zaměstnance
Státní orgány, územní samosprávné celky a fyzické nebo právnické osoby, kterým
byla zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti veřejné správy.
Osoby v aktivním (produktivním) věku - do 65 let věku, které jsou ohroženy
sociálním vyloučením ze společnosti a na trhu práce, přičemž jejich situace
nevyžaduje (pravidelnou) pomoc jiné fyzické osoby

OSVČ bez zaměstnanců
Orgány veřejné správy
Osoby, které jsou
znevýhodněny vzhledem k
(vyššímu) věku

Orientační výčet osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním
vyloučením
Bezdomovci a osoby žijící v Osoby přežívající venku, osoby v noclehárně, osoby v ubytovnách pro
nevyhovujícím nebo
bezdomovce, osoby v pobytových zařízeních pro ženy, osoby v ubytovnách pro
nejistém ubytování
imigranty, osoby před opuštěním instituce, uživatelé dlouhodobější podpory,
osoby žijící v nejistém bydlení, osoby ohrožené vystěhováním, osoby ohrožené
domácím násilím, osoby žijící v provizorních a neobvyklých stavbách, osoby žijící
v nevhodném bydlení, osoby žijící v přelidněném bytě.
Imigranti a azylanti
Skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje nelegální imigranty, žadatele o azyl,
uznané azylanty, cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobým
nebo trvalým pobytem v ČR.
Národnostní menšiny
Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících na území současné ČR,
kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem,
jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň
projevují vůli být považováni za národnostní menšinu. Příslušníkem národnostní
menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání
být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí
ke stejné národnosti.
Oběti trestné činnosti
Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo
na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se
pachatel trestným činem obohatil.
Ohrožené osoby do 18 let Osoby mladší 18 let se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené umístěním
věku
do institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách ohrožených chudobou nebo
nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod.
Osoby dlouhodobě či
● uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok
opakovaně nezaměstnané ● uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních
2 letech souhrnné délky 12 měsíců
Osoby nejvíce ohrožené
Osoby nejvíce ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do
vyloučením a diskriminací něj v důsledku diskriminace z důvodu jejich zdravotního stavu dle zákona č.
v důsledku zdravotního
198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před
stavu
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) nebo
nepříznivého zdravotního stavu nemohou zapojit
Osoby ohrožené domácím Osoby, které jsou ohroženy blízkými osobami žijícími ve společné domácnosti
násilím a závislostmi
(psychické, fyzické či sexuální násilí a dále osoby, které jsou ve stavu závislosti,
kdy se bez dané látky, aktivity nebo osoby nedokáží obejít (např. závislost na
návykové látce, na hazardních hrách, na práci apod.)
Osoby ohrožené
Osoby, které mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou schopny plnit své finanční
předlužeností
závazky (např. nemají uhrazenu jednu splátku úvěru)
Osoby ohrožené
Osoby ohrožené nezdravým životním stylem, závislostmi, žijící v oblastech
specifickými zdravotními
s vyšším výskytem specifických zdravotních rizik, ve vyloučených lokalitách a
riziky
v regionech ohrožených chudobou
Osoby ohrožené
Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené umístěním do
vícenásobnými riziky
institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách ohrožených chudobou nebo
nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod.
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Osoby opouštějící
institucionální zařízení

Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Osoby s kombinovanými
diagnózami

Osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým),
jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Osoby s kumulací
hendikepů na trhu práce

Osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik:
● osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání
nepřetržitě déle než 5 měsíců
● osoby mladší 25 let
● osoby ve věku 50 a více let
● osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2)
● osoby se zdravotním postižením
● osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou
● osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí
Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným
postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné
osoby
● osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
● osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
● osoby, kterým byl uložen alternativní trest nebo ochranné opatření, příp.
výchovné, ochranné nebo trestní opatření u mladistvých
Osoby žijící v územích, které byly identifikovány jako sociálně vyloučené lokality.
Pro potřeby OPZ bude primárním zdrojem informací o těchto lokalitách Analýza
sociálně vyloučených lokalit (MPSV2015) nicméně je možné podporovat i
sociálně vyloučené lokality identifikované v jiných studiích.

Osoby se zdravotním
postižením
Osoby v nebo po výkonu
trestu
Osoby žijící v sociálně
vyloučených lokalitách
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