
 

                           

 
 

SEMINÁŘ OP Zaměstnanost 
(6. 12. 2019) 

 
Výzva č. 9 

MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné 
skupiny obyvatel, opatření 2 

 
 
 

kancelář MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 
Havlíčkova ulice 67, Havlíčkova Borová 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

                           

 

Výzva č. 9 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro 
znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2 

Datum vyhlášení výzvy MAS:                                         27. 11. 2019 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:               27. 11. 2019, 8:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:             31. 12. 2019, 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:    6.767.562,- Kč 

Minimální výše CZV:        400.000,- Kč 

Maximální výše CZV:    6.767.562,- 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 

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 
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: 

 

Kód1 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 

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



 

                           

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 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 


