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Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – Propojení profesních a rodinných potřeb, 
opatření 3 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                        17. 09. 2018 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:              17. 09. 2018, 4:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             28. 12. 2018, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců 

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

Finanční alokace výzvy:        630.875,- Kč 

Minimální výše CZV:        400.000,- Kč 

Maximální výše CZV:         630.875,- Kč  

Oprávnění žadatelé: 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli: 

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové 

organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací 

instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení. 

Bližší definice – viz Výzva. 

Míra podpory – spolufinancování: 

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl Příjemce Státní 
rozpočet 

Školy a školská zařízení zřizovaná 
ministerstvy dle školského zákona (č. 
561/2004 Sb.) 

85 % 0 % 15 % 

Obce  
Příspěvkové organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a školských 
zařízení) 
Dobrovolné svazky obcí 

85 % 5 % 10 % 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a 
školských zařízení (zapsané ve školském 
rejstříku) 

85 % 0 % 15 % 



 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost: 
Obecně prospěšné společnosti 
Spolky 
Ústavy 
Církve a náboženské společnosti 
Nadace a nadační fondy  

85 % 0 % 15 % 

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 

85 % 15 % 0 % 

 

Forma financování: ex ante/ ex post 

Popis podporovaných aktivit: 

V území MAS Havlíčkův kraj je poptávka po službách, které napomáhají a usnadňují matkám (rodičům) 

návrat do zaměstnání, pomáhají sladit rodinné povinnosti s pracovními. Detailní popis podporovaných 

aktivit je uveden samostatné příloze č. 4 této výzvy MAS. 

Podporovány budou projekty: 

- zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 
- příměstské tábory 
- doprovody na kroužky a zájmová aktivity 
- společná doprava děti do/ze školy, a/nebo příměstského tábora 
- vzdělávání pečujících osob 

Indikátory: 

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: 

 



 

Kód1 Název indikátoru  Měrná jednotka  Typ indikátoru  

60000  Celkový počet účastníků  Osoby Výstup  

50001  Kapacita podporovaných zařízení péče o 

děti nebo vzdělávacích zařízení  

Osoby  Výstup  

 

a) Indikátory jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým skupinám 
projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto indikátorů vyplnit pole cílová 
hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj 
uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků, žadatel uvede 
vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem 
vykazovány prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování parametrů 
týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18. 
 

 

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  

 

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 

 

Cílové skupiny: 

Podporované cílové skupiny: 

 

Název cílové skupiny Definice cílové skupiny 

Osoby pečující o malé děti Osoby pečující o osobu mladší 15 let 

                                                           
1 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 



 

Osoby vracející se na trh práce po návratu z 

mateřské/rodičovské dovolené 

Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo 

samostatnou výdělečnou činnost po dobu 

mateřské/rodičovské dovolené a v řádu 

měsíců se u nich očekává návrat na trh práce 

 

Způsobilé výdaje: 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 

a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost 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). 

 

Časová způsobilost: 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu 

nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. 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. 

 

Informace o křížovém financování 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno 
 

Nepřímé náklady: 

Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.  Zároveň platí, že 

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 
uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % včetně 25 %  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 
%  

90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %  

 

Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani 

žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 

 

Povinné přílohy žádosti o podporu: není relevantní 

  



 

Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro 
znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                         17. 09. 2018 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:               17. 09. 2018, 4:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             28. 12. 2018, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců 

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

Finanční alokace výzvy:    8.800.000,- Kč 

Minimální výše CZV:        400.000,- Kč 

Maximální výše CZV:    8.800.000,- Kč 

Oprávnění žadatelé: 

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, obchodní 

korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, školy a školská 

sdružení. 

Bližší definice viz Výzva. 

Míra podpory – spolufinancování: 

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl Příjemce Státní 
rozpočet 

Školy a školská zařízení zřizovaná 
ministerstvy dle školského zákona (č. 
561/2004 Sb.) 

85 % 0 % 15 % 

Obce  
Příspěvkové organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a školských 
zařízení) 
Dobrovolné svazky obcí 

85 % 5 % 10 % 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a 
školských zařízení (zapsané ve školském 
rejstříku) 

85 % 0 % 15 % 



 

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 

85 % 0 % 15 % 

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 % 

 

Forma financování:  EX ANTE/EX post 

 

Popis podporovaných aktivit: 

Cílem opatření je zvýšit zaměstnanost znevýhodněných sociálních skupin na lokálním trhu práce 

prostřednictvím podpory vytváření vhodných pracovních míst, zvyšováním kvalifikace osob 

ze znevýhodněných skupin a pomoci těmto osobám s orientací na trhu práce. Podporovány budou 

projekty, jejichž výsledkem bude zaměstnání vhodných osob z cílové skupiny na určených pracovních 

místech. Tato pracovní místa budou nově vzniklá či uvolněná z vlastní vůle stávajícího zaměstnance. 

Podporovány budou činnosti související s oslovením cílové skupiny, předvýběrem vhodných kandidátů 

na dané místo, jejich vzděláním před obsazením daného místa, výběrem vhodného potenciálního 

zaměstnance a jeho následné zaměstnání. Dále budou podporovány projekty zaměřené na profesní 

vzdělávání a orientaci na trhu práce pro osoby z cílových skupin, motivace k hledání zaměstnání, včetně 

nezbytných doprovodných opatření. Výčet podporovaných aktivit vychází ze zjištěných potřeb osob, 

které žijí na území MAS Havlíčkův kraj. Cílovými skupinami jsou: Zaměstnanci, Uchazeči o zaměstnání 

(osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání), Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené 

ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání), Neaktivní osoby, Osoby s kumulací hendikepů na trhu 

práce, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, Propuštění zaměstnanci, Osoby 

s nízkou úrovní kvalifikace, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. 



 

Podporované aktivity a popis cílových skupin je blíže specifikován v Příloze č. 2 této výzvy MAS 

Havlíčkův kraj.  

 

Indikátory: 

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: 

 

Kód2 Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru 

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup 

 

Indikátory (viz následující tabulky) jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým 

skupinám projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto indikátorů vyplnit pole cílová 

hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj uvést 

cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků, žadatel uvede vždy cílovou 

hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem vykazovány 

prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování parametrů týkajících se 

podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části pravidel pro žadatele 

a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18. 

 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Typ indikátoru 

80500 
Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních) 
Dokumenty Výstup 

50130 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce Osoby Výsledek 

50105 
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy 

práce 
Podniky Výstup 

 

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 
Osoby Výsledek 

                                                           
2 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 



 

přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a 

to i OSVČ 

 

Cílové skupiny: 

Podporované cílové skupiny podle SCLLD:  

• Zaměstnanci  

• Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání)  

• Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)  

• Neaktivní osoby  

• Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce  

• Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let  

• Propuštění zaměstnanci  

• Osoby s nízkou úrovní kvalifikace  

• Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené  
 

Definice cílových skupin je obsažena v dokumentu Podporované aktivity a popis cílových skupin 

pro OPZ – Opatření č. 2 SCLLD, který je Přílohou č. 2 výzvy. 

 

Způsobilé výdaje: 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 

a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost 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). 

 

Časová způsobilost výdajů: 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu 

nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. 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. 

 

Křížové financování: 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno. 
 
Nepřímé náklady: 
Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.  Zároveň platí, 

že 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 
uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % včetně 25 %  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 
%  

90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %  

 

Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS 

ani žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 

 
Povinné přílohy žádosti o podporu:  nerelevantní  



 

Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj - Podpora sociální integrace včetně vzdělávání 
sociálních pracovníků - opatření 4 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                        17. 09. 2018 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:              17. 09. 2018, 4:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             28. 12. 2018, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců 

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

Finanční alokace výzvy:    5.030.000,- Kč 

Minimální výše CZV:        400.000,- Kč 

Maximální výše CZV:    5.030.000,- Kč 

Oprávnění žadatelé: 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli: 

Pro projekty ve skupině A), tj. zaměřené na sociální služby poskytované v rámci zákona č. 108/2006 

Sb. jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

Pro projekty ve skupině B), tj. zaměřené na další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování 

nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. jsou oprávněnými žadateli: Místní akční skupina, Obce, Dobrovolné 

svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní 

neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé 

sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Školy a školská zařízení,  

Míra podpory – spolufinancování: 

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování 

Evropský podíl Příjemce Státní 
rozpočet 

Školy a školská zařízení zřizovaná 
ministerstvy dle školského zákona (č. 
561/2004 Sb.) 

85 % 0 % 15 % 

Obce  
Příspěvkové organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a školských 
zařízení) 
Dobrovolné svazky obcí 

85 % 5 % 10 % 



 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a 
školských zařízení (zapsané ve školském 
rejstříku) 

85 % 0 % 15 % 

Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost (s výjimkou 
aktivity 4.1 Integrační sociální podnik a 4.2 
Environmentální sociální podnik): 
Obecně prospěšné společnosti 
Spolky 
Ústavy 
Církve a náboženské společnosti 
Nadace a nadační fondy 
Místní akční skupiny 
Hospodářská komora, Agrární komora  
Svazy, asociace  

85 % 0 % 15 % 

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 % 

 

Forma financování:  EX ANTE/EX post 

 

Popis podporovaných aktivit: 

A. Sociální služby 

a) Odborné sociální poradenství  
b) Terénní programy  
c) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
d) Raná péče  
e) Krizová pomoc  
f) Kontaktní centra  
g) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  
h) Sociální rehabilitace  



 

i) Sociálně terapeutické dílny 
j) Služby následné péče 
k) Podpora samostatného bydlení  
l) Osobní asistence  
m) Odlehčovací služby 

B. Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob 

a) programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 
b)  podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí 
c) programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a 

jejich rodinné příslušníky 
d) programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi  
e) programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu 

trestu a pro osoby s alternativními tresty 
f) motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení¨ 
g)  programy v oblasti sociálně- právní ochrany dětí 
h) aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče, sdílené péče, domácí 

paliativní péče 
i) aktivity k předchází ekonomické nestability 
j) aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení 
k) aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů 
l) aktivity přispívajíc k boji s diskriminací 
m) aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém 

území 

C) Komunitní sociální práce  

D) Sociální práce komunitních center 

Podrobnosti k podporovaným aktivitám viz příloha č. 11. 

 

Indikátory: 

Kód3 Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru 

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup 

67001 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup 

67010 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek 

55102 Počet podpořených komunitních center Zařízení Výstup 

Žadatel se k cílovým hodnotám zavazuje. 

 

                                                           
3 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 



 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Typ indikátoru 

80500 
Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních) 
Dokumenty Výstup 

67401 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení Služby Výstup 

 

 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

67315 
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u 

nichž služba naplnila svůj účel 
Osoby Výsledek 

67310 

 

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou 

sociální práce naplnila svůj účel 
Osoby Výsledek 

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 

Indikátory jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým skupinám projektu. 

Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto indikátorů vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je 

daný indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou hodnotu 0. 

U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené 

hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy o realizaci 

projektu (ZoR) v IS KP14+.  

 

Cílové skupiny – viz výzva 

Způsobilé výdaje: 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 

a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 

případně také s nepřímými náklady. 

Časová způsobilost nákladů: 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu 

nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. 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. 



 

 

Křížové financování: 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno. 
 
Nepřímé náklady: 
Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.  Zároveň platí, že 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 
uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % včetně 25 %  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 
%  

90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %  

 

Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani 

žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 

 

Povinné přílohy: 
1. Údaje o sociální službě 
Tato příloha je relevantní pouze v případě aktivit popisovaných v kapitole 5.2.1 Sociální služby. Vzor je 

uveden v příloze č. 6 Údaje o sociální službě. Pokud tato příloha pro žadatele není relevantní, žadatel 

nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení této příloh 

  



 

Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj - Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání - opatření 1 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                      17. 09. 2018 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:              17. 09. 2018, 4:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             28. 12. 2018, 12:00 hodin 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021 

Finanční alokace výzvy:    1.700.000,- Kč 

Minimální výše CZV:        400.000,- Kč 

Maximální výše CZV:    1.700.000,- Kč 

Oprávnění žadatelé: 

Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli pouze: 
a) osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
b) obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 
Způsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v příloze č. 5 a č. 6, 
a to v komentáři rozpoznávacího znaku 3 b). Mezi oprávněnými žadateli jsou také podnikatelé 
v zemědělství podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, kteří podle §2e provozují 
zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost. 
c) nestátní neziskové organizace, a to:  

• 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.  

• spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

Výše uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní činnosti 

naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož účelem byly založeny. Svou hospodářskou činnost, 

spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, realizují výhradně jako svou vedlejší 

činnost. Žadatel je v době podání žádosti min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném 

rejstříku dle právní formy organizace. Veřejně prospěšná činnost vykonávaná v hlavní činnosti 

včetně doby existence žadatele musí být ověřitelná z veřejně dostupných zdrojů, kterými se 



 

pro potřeby této aktivity rozumí www.justice.cz a v případě církevních právnických osob 

registr Ministerstva kultury zveřejněný na http://www3.mkcr.cz/cns_internet/. 

d) Sociální podniky – relevantní pro žadatele, jejichž projekt spadá pod aktivitu 4 g). Tito 
žadatelé se musí přihlásit k principům sociálního podnikání v zakládacích dokumentech a tyto 
dokumenty musí být veřejně dostupné, tzn. obchodní korporace zveřejní na www.justice.cz, 
OSVČ zveřejní např. formou prohlášení na webu organizace, nestátní neziskové organizace 
v příslušném rejstříku podle právní formy organizace. 

 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 

Evropský podíl: 85 % 

Příjemce: 15 % 

Forma financování:  EX ANTE/EX post 

Popis podporovaných aktivit: 

- vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání: 

• integrační sociální podnik 

• environmentální podnik 

Více viz příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit a Příloha č. 4 Sada indikátorů (rozpoznávacích znaků) 

pro integrační sociální podnik, dále Příloha č. 5 Sada rozpoznávacích znaků pro environmentální 

sociální podnik. 

Indikátory: 

Indikátory se závazkem: 

Kód4 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 

Žadatel se zavazuje k cílovým hodnotám v rámci realizace projektu! 

Indikátory výstupů: 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Typ indikátoru 

80500 
Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. evaluačních) 
Dokumenty Výstup 

                                                           
4 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise. 

http://www.justice.cz/
http://www3.mkcr.cz/cns_internet/
http://www.justice.cz/


 

 

Cílové skupiny – viz výzva 

Způsobilé výdaje: 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele 

a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a 

případně také s nepřímými náklady. 

V rámci aktivity Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

nebudou financovány investiční a/nebo neinvestiční výdaje určené na modernizaci administrativního 

zázemí organizace (např. kancelářský nábytek pro manažera podniku). 

 

Časová způsobilost nákladů: 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu 

nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. 

Křížové financování: 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno 
 

Nepřímé náklady: 

Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.  Zároveň platí, že 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 
uvedenému procentu (25%) 

Do 60 % včetně 25 %  

Více než 60 % a méně než 90 % Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 
%  

90 % a výše Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %  

Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani 

žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu. 

Povinné přílohy:  Podnikatelský plán (příloha č. 3 výzvy) 

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 


