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Seminář pro žadatele 

  

4. Výzva OPZ - Podpora činností 

vedoucích k rozvoji sociálních 

podniků I. – MAS Rokytná 



Představení výzvy 
Číslo výzvy MAS: 927/03_16_047/CLLD_17_03_035 

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 
 

Vyhlášení výzvy: 24. 4. 2019 
 

Zahájení příjmu žádostí: 24. 4. 2019, 12:00 hodin 

Ukončení příjmu žádostí: 20. 9. 2019, 12:00 hodin 

 

 

Žádost o podporu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+ 

 



Alokace a časové nastavení 
 

Finanční alokace výzvy: 

- Rozhodná pro výběr projektů k financování: 4 568 220 ,- Kč 
 

- Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400.000,- Kč 

- Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 4 568 220 ,- Kč 

 

 

Časové nastavení: 

Maximální délka projektu: 24 měsíců 

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

 



Oprávnění žadatelé 

 

- Nestátní neziskové organizace 

- Obchodní korporace 

-OSVČ  

-Sociální podniky 



Forma a míra podpory

Forma podpory:  

ex ante / ex post 

 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

 

 

 

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování Evropský podíl Příjemce Státní rozpočet 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně 

prospěšnou činnost   

Obecně prospěšné společnosti 

Spolky 

Ústavy 

Církve a náboženské společnosti 

Nadace a nadační fondy 

Hospodářská komora, Agrární komora  

Svazy, asociace  

Místní akční skupiny 

85 % 15 % 0 % 



Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování Evropský podíl Příjemce Státní rozpočet 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích: 

Obchodní společnosti:  
- veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s 

ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské 

hospodářské zájmové sdružení 

Státní podniky 

Družstva: 
- družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost 

OSVČ 

Profesní komory 

 

85 % 15 % 0 % 



Podporované aktivity

 Integrační sociální podnik 
 

 

 Environmentální sociální podnik 
 

 



Podporované aktivity

Bude podporován vznik nových nebo rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. 

 

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

 

 



Cílové skupiny

Integrační sociální podnik 

- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

- Osoby se zdravotním postižením 

- Osoby v nebo po výkonu trestu 

- Osoby opouštějící institucionální zařízení 

- Osoby pečující o jiné závislé osoby 

- Osoby pečující o malé děti 

- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

 

 

 



Cílové skupiny 

Environmentální sociální podnik 

- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 

- Osoby se zdravotním postižením 

- Osoby v nebo po výkonu trestu 

- Osoby opouštějící institucionální zařízení 

- Osoby pečující o malé děti 

- Uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let 

- Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní 
přípravě 

- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

- Osoby pečující o jiné závislé osoby 



Podporované aktivity 
   

Integrační sociální podnik
Budou podporovány všechny typy níže uvedených činností, dílčí části činností nebo 
kombinace těchto činností označené v žádosti o podporu jako klíčové aktivity.  
   

Žadatel si může vydefinovat další relevantní činnosti. 
  

Doporučené klíčové aktivity projektu: 
- vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro 

zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s 
principy sociálního podnikání 

- vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatní zaměstnanců soc. 
podniku financovaných z přímých nákladů, poskytování psychosociální podpory 
zaměstnancům z CS 

- marketing sociálního podniku 
- provozování soc. podnikání – nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita, která je 

předmětem projektové žádosti, musí být zahájena max. do 3 měsíců od zahájení 
realizace projektu. Vybavení, zařízení pro projekt je z přímých výdajů možné hradit 
pouze takové, které je nezbytné pro realizaci projektu a pracují s ním zaměstnanci z CS. 



Podporované aktivity 
  

Environmentální sociální podnik

Budou podporovány všechny typy níže uvedených činností, dílčí části činností nebo 
kombinace těchto činností označené v žádosti o podporu jako klíčové aktivity.  
   

Žadatel si může vydefinovat další relevantní činnosti. 
  

Doporučené klíčové aktivity projektu: 
- vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro 

zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu 
s principy sociálního podnikání  

- vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatní zaměstnanců soc. 
podniku financovaných z přímých nákladů projektu 

- marketing sociálního podniku 
- provozování soc. podnikání = působení podniku na trhu 
- sledování environmentálního dopadu 
- zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění 

dopravy znevýhodněných pracovníků 



Podporované aktivity 
  

obecné podmínky platné pro obě podporované aktivity

Udržitelnost, resp. fungování sociálního podniku, je jedním ze základních a obecných 
principů sociálního podnikání, a je zakotvena v principech a charakteristikách 
stanovených v saně rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik a 
environmentální sociální podnik.  
 
Všechny rozpoznávací znaky jsou pro příjemce závazné v plném rozsahu a budou 
sledovány v průběhu realizace projektu. 
 
K principům a charakteristikám sociálního podnikání se žadatel přihlašuje při založení 
společnosti ve svých zakládacích dokumentech. 
 



Podporované aktivity 
obecné podmínky platné pro obě podporované aktivity

Vznikem a rozvojem podnikatelských aktivit se rozumí nová nebo rozvojová podnikatelská  
aktivita, která je pro potřeby výzvy definována takto: 

a) Podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu 

b) Podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího 

c) Podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání 

d) Podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci stávajícího živnostenského 
oprávnění, přičemž podmínkou novosti je možnost oddělit nový produkt/službu od 
stávajícího podnikání a to jak při přípravě podnikatelského záměru a finančního plánu, 
tak při prokazování udržitelnosti 

e) Podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu, avšak 
takovou, jejíž poskytování je jednoznačně vázáno k místu provozovny (např. otevření 
další prádelny na jiném místě); zřízením nové provozovny bude uspokojena poptávka 
nových/jiných zákazníků; nově zřízená provozovna musí být ekonomicky soběstačná, tzn. 
žadatel zaciluje podnikatelský plán jen na ni, prokazuje konkurenceschopnost nové 
služby v nové provozovně s ohledem na místní trh aj. 



Podporované aktivity 
obecné podmínky platné pro obě podporované aktivity

Vznikem a rozvojem podnikatelských aktivit se rozumí nová nebo rozvojová podnikatelská  aktivita, která 
je pro potřeby výzvy definována takto: 

f) rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění k podnikání za předpokladu vzniku nových 
pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin. Rozvojovou aktivitou se rozumí: rozšíření 
prostorové kapacity podniku a/nebo zavádění nových technologií výroby a/nebo modernizace 
výroby/služby a/nebo zvýšená poptávka po výrobku/službě. Financována z rozpočtu projektu 
budou výhradně nově vzniklá pracovní místa pro zaměstnance z cílových skupin obsazená 
novými zaměstnanci z cílových skupin (stávající zaměstnanci z CS nebudou financováni).   

g) rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění k podnikání stávajících sociálních podniků. 
Rozvojovou aktivitou se rozumí: rozšíření prostorové kapacity podniku a/nebo zavádění nových 
technologií výroby a/nebo modernizace výroby/služby a/nebo zvýšená poptávka po 
výrobku/službě a/nebo marketingové aktivity sociálního podniku a/nebo přímá práce se 
zaměstnanci z cílových skupin v rámci sociálního principu sociálního podnikání. V případě vzniku 
nových pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin musí být tato místa obsazená novými 
zaměstnanci z cílových skupin (stávající zaměstnanci z CS nebudou financováni).  

 



Podporované aktivity 
obecné podmínky platné pro obě podporované aktivity

* Způsobilé výdaje projektu se vždy týkají jen podpořených podnikatelských aktivit definovaných 
výše.  

  

* Za podpořenou podnikatelskou aktivitu nelze v této výzvě považovat podnikatelskou aktivitu  
(i její část) žadatele, která je nebo byla provozována jiným subjektem, který je se žadatelem 
propojen vlastnickou strukturou, obsazením realizačního týmu či jiným prokazatelným způsobem 
(bude prověřováno z veřejně dostupných zdrojů).  

* Žadatel může novou ekonomickou činnost, která je předmětem podpory, začít vykonávat 
nejdříve s datem zahájení realizace projektu uvedeném v právním aktu (nerelevantní pro f) a g).  

* Plnění principů sociálního podnikání uvedených v příloze č. 6 a č. 7 výzvy bude sledováno 
pouze u nové podnikatelské aktivity definované výše pod body b) – e), u celého podniku 
v případě aktivity a), f) a g). Nová podnikatelská aktivita musí být jednoznačně oddělena ze 
stávající činnosti v případech b) a e). 

* V rámci této aktivity nelze hradit poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách, a to jak v rozsahu základních, tak i fakultativních činností. Doporučujeme 
žadatelům při přípravě projektů konzultovat projektové záměry s ŘO OPZ a podnikatelské plány 
s lokálními konzultanty MPSV.  



Indikátory

Jsou nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit. Hodnoty, které 
jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu. 

 

  Indikátory výstupů 

  Indikátory výsledků 

 

Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho projekt. 

 

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) 



Indikátory

Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů, včetně popisu 
způsobu stanovení této hodnoty. 
 

Průběžné sledování jejich naplnění – ve zprávách o realizaci projektu 
 

Prokazatelnost vykazovaných hodnot - evidencí se myslí např. 
záznamy o každém zaměstnanci tzn., že vykazované hodnoty musí být 

prokazatelné a ověřitelné případnou kontrolou.   
 

Nastavení je závazné – úprava je podstatnou změnou 



Indikátory 
se závazkem

Hodnoty, které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má 

dosáhnout díky realizaci projektu. 

 

 
Kód Název indikátoru  Měrná jednotka  Typ indikátoru  

60000  Celkový počet účastníků  Osoby Výstup  

10213  Počet sociálních podniků vzniklých díky 
podpoře 

Organizace Výstup  

10212 Počet podpořených již existujících sociálních 
podniků 

Organizace Výstup 



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). 

 
Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru 

80500 Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických dokumentů (vč. 
evaluačních)  

Dokumenty Výstup 

50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují 
flexibilní formy práce 

Podniky Výstup 

50130 Počet osob pracujících v rámci flexibilních 
forem práce 

Osoby Výsledek 



Indikátory 
bez závazku

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru 

 

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 



Způsobilost výdajů

Časová způsobilost 

      Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu    

 vyhlášení příslušné výzvy MAS. 
 

     Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace 

 projektu. 

 

Věcná způsobilost 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici 

ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 6) 



Proces hodnocení a výběru projektů

 

  Proces hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného        

hodnocení a výběru projektů je popsán: 

 - příloha č. 1 Výzvy MAS 

 - specifická část pravidel pro žadatele a příjemce 

 

  Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS ROKYTNÁ 
 

  Řídící orgán provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a 

kontrolu administrativních postupů MAS 
 

  Právní akt o poskytnutí podpory vydává ŘO 

 



Proces hodnocení a výběru projektů 

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 
 

    první fáze hodnocení projektů 
 

    provádí pracovníci MAS ROKYTNÁ 
 

    posouzení základních věcných a administrativních požadavků 
 

    dokončeno do 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu 
 

    kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná 
 

    kritéria formálních náležitostí jsou opravitelná – žadatel vyzván je 

vyzván 1x k opravě nebo doplnění žádosti (ve lhůtě do 5 pracovních dní)  



Proces hodnocení a výběru projektů 
  

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

Kritéria přijatelnosti 
 

• Oprávněnost žadatele 

• Partnerství 

• Cílové skupiny 

• Celkové způsobilé výdaje 

• Aktivity 

• Horizontální principy 

• Trestní bezúhonnost 

• Soulad projektu s CLLD 

• Ověření administrativní, finanční a 

provozní kapacity žadatele 

Kritéria formálních náležitostí 
 

• Úplnost a forma žádosti 

• Popis žádosti 



Proces hodnocení a výběru projektů

Věcné hodnocení 

  druhá fáze hodnocení projektů 

   provádí Výběrová komise MAS ROKYTNÁ 

   pouze u žádostí, které uspěly v hodnocení přijatelnosti a formálních 

náležitostí 

   hodnocení kvality 

  dokončeno do 50 pracovních dnů od provedení hodnocení přijatelnosti 

a formálních náležitostí 

   mohou být Výběrovou komisí vymezeny podmínky pro úpravu projektů 

ze strany žadatele, za kterých by měl být projekt podpořen (např. 

snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových hodnot indikátorů, apod.) 



Proces hodnocení a výběru projektů

Věcné hodnocení 

 

Kritéria věcného hodnocení: 

 Oblast kritérií (max. počet bodů) Název kritéria (max. počet bodů) 

I. Potřebnost pro území MAS (35) Vymezení problému a cílové skupiny (35) 

II. Účelnost (30) Cíle a konzistentnost projektu (25) 

Způsob ověření dosažení cíle projektu (5) 

III. Efektivnost a hospodárnost (20) Efektivita projektu, rozpočet (15) 

Adekvátnost indikátorů (5) 

IV. Proveditelnost (15) Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (10) 

Způsob zapojení cílové skupiny (5) 



Proces hodnocení a výběru projektů

Věcné hodnocení 
 

Výběrová komise odpovídá u každého kritéria na Hlavní kontrolní otázku a 
pomocné podotázky 

 

Při hodnocení používá 4 deskriptory: 

1) Velmi dobře – 100% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu 

2) Dobře – 75% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu 

3) Dostatečně – 50% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu 

4) Nedostatečně – 25% max. dosažitelného počtu bodů v kritériu 
  

Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Žádost musí získat nejméně 
50 bodů a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být hodnoceny 
deskriptory 1 – 3. Pokud bude alespoň jedna hlavní otázka hodnocena 
deskriptorem 4, tak i když žádost získá min. 50 nebo i více bodů, pak tato žádost 
nesplnila podmínky věcného hodnocení. 



Proces hodnocení a výběru projektů

Výběr projektů 

   provádí Programový výbor MAS 

   pouze žádostí, které uspěly ve věcném hodnocení 

   dokončeno do 30 pracovních dnů od dokončení věcného hodnocení 

    mohou být Programovým výborem MAS vymezeny podmínky poskytnutí 
podpory na projekt (tj. podmínku krácení rozpočtu, podmínku úprav týkajících 
se klíčových aktivit, podmínku úprav týkajících se indikátorů, apod.) 

 

Závěry z jednání Programového výboru MAS budou předávány 
k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních 

postupů na ŘO. 



Proces hodnocení a výběru projektů

Shrnutí a lhůty 
• Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

 - do 30 pracovních dnů od uzávěrky příjmu žádostí 

 - odvolání – do 15 kalendářních dnů od doručení informace o výsledku hodnocení 

• Věcné hodnocení 

 - do 50 pracovních dnů od provedení hodnocení P a FN 

 - odvolání – do 15 kalendářních dnů od doručení informace o výsledku hodnocení 

• Výběr projektů 

 - do 30 pracovních dnů od dokončení věcného hodnocení 

 - odvolání – do 15 kalendářních dnů od doručení informace o výsledku 

• Závěrečné ověření způsobilosti ŘO 

 - ŘO provádí neprodleně dle administrativních kapacit 

• Vydání právního aktu u doporučeních žádostí 

 - do 3 měsíců ze strany ŘO OPZ 



IS KP14+

 Žádost o podporu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+.  

 

Do systému IS KP14+ se žadatelé musí registrovat 

 

Přístup naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz (jen v prohlížeči 
Microsoft Explorer) 

 

Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím IS KP 
14+ 

 

Zřízení elektronického podpisu před podáním/odesláním žádosti 

 

Aktivní datová schránka 

 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/


Důležité odkazy

Všechny dokumenty naleznete na našich internetových 

stránkách www.masrokytna.cz 

 

Aktuální výzvy 

Výzvy OPZ 

http://www.masrokytna.cz/


DĚKUJEME ZA POZORNOST

MARTINA KRŠŇÁKOVÁ 

 

 
Robert Kubala 
Ředitel MAS, Projektový manažer, Vedoucí pracovník pro realizaci 
SCLLD 

tel.: +420 608 75 00 76 
e-mail: kubala@masrokytna.cz 
 
 

Martina Kršňáková 
Projektový manažer SCLLD 

gsm: +420 725 736 230 
e-mail: martina@masrokytna.cz 
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mailto:martina@masrokytna.cz

