
SEMINÁŘ 5. VÝZVA OPZ

ODSTRANĚNÍ BARIÉR 

PŘÍSTUPU K ZAMĚSTNÁNÍ

DATUM VYHLÁŠENÍ: 15.11.2019

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 30.12.2019



FINANČNÍ ALOKACE VÝZVY:

9 735 212,50 KČ

MINIMÁLNÍ VÝŠE CELKOVÝCH 

ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROJEKTU:

400 000 KČ



PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI V OPZ

Zřízení elektronického podpisu a datové schránky
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Registrace do systému IS KP14+

Vyplnění žádosti o podporu

Finalizace žádosti o podporu

Podepsání a odeslání žádosti o podporu



PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI V OPZ

PORTÁL IS KP14+

⚫ Produkční (ostré) prostředí (slouží pro realizaci OP, zadávají se pouze ostrá data)

 https://mseu.mssf.cz

⚫ Technická podpora IS KP14+ v rámci OPZ 

 iskp@mpsv.cz

 Provozní doba: v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. Reakci na váš požadavek garantujeme do 4 hodin 

v rámci provozní doby technické podpory od obdržení požadavku. Dotazy zaslané mimo provozní dobu budou 

řešeny nejpozději následující pracovní den.

EDUKAČNÍ VIDEO

 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

PŘÍRUČKY OPZ

 http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

 Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ (v aktuálním vydání)

TEXTACE VÝZVY ŘO OPZ PRO MAS Č. 047

 https://www.esfcr.cz/2-3-opz-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj

TEXTACE VÝZEV MAS

 https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz 4

https://mseu.mssf.cz/
mailto:iskp@mpsv.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
https://www.esfcr.cz/2-3-opz-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj


TITULNÍ OBRAZOVKA IS KP14+
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ZÁKLADNÍ MENU

⚫ Žadatel
⚫ Hodnotitel
⚫ Nositel strategie
⚫ Evaluátor
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VYTVOŘENÍ NOVÉ ŽÁDOSTI

⚫ Nová žádost

⚫ Seznam programů a výzev (uživatel vybere správný OP)

⚫ Otevřené výzvy (uživatel vybere Výzvu pro MAS č. 03_16_047 a klikne na modrý odkaz individuální 

projekt)
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VYTVOŘENÍ NOVÉ ŽÁDOSTI

⚫ Výběr 

podvýzvy

⚫ Výběr výzvy 

MAS
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PRAVIDLA PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI

⚫ Uživatel vyplňuje záložky postupně (!!!) podle navigačního menu v levé části

obrazovky.

⚫ Jednou vepsaná data se propisují do dalších záložek, či umožní zaktivnění

některých neaktivních záložek.

⚫ UKLÁDAT!!! každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před jeho opuštěním

uložte.

⚫ PRAVIDLO:

 Žlutě podbarvená pole = povinná

 Šedivě podbarvená pole = volitelná

 Bíle podbarvená pole = vyplňuje systém
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⚫ Seznam jednotlivých záložek žádosti

⚫ Pomocí šipek možno seznam 

rozbalovat či zabalovat

⚫ Šedivé záložky nejsou přístupné

 Zpřístupní se podle dat vyplňovaných 

během žádosti

 Nebo nejsou podle zadaných dat povinná 

⚫ Možnosti vyplnění jednotlivých

polí na záložkách

 Text, číslo, datum

 Výběr s rozbalovacího 

seznamu, kalendáře

 Checkboxy

 Výběr ze seznamu 

a přesunutí 

 Nový záznam



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Méně než 400/500 tis. 

Kč bez DPH

Od 400/500 tis. Kč do 

2mil./6mil. Kč bez DPH

Od 2 mil./6mil. Kč 

bez DPH

Neprovádí se výběrové 

řízení

Výběr dodavatele je 

vázán na VŘ

Výběr dodavatele je 

vázán na VŘ

• Rozhodnutí 

o dodavateli vychází 

z dříve získaných

informací na trhu 

(resp. cenách) nebo 

průzkumu trhu

• Doložení účetního 

dokladu – zřejmý 

předmět zakázky, 

množství plnění 

a cena

• Povinnost zveřejnit 

výzvu na esfcr.cz 

• Zápis o hodnocení 

nabídek

• Písemná smlouva 

s dodavatelem 

(alespoň ve formě 

písemné potvrzené 

objednávky

dodavatelem)

Dle zákona 

č.137/2006 Sb., 

o veřejných 

zakázkách

• Povinnost 

zveřejnění 

• Zápis o posouzení 

a hodnocení 

nabídek

• Písemná smlouva 

s dodavatelem 

(nepostačuje 

objednávka)

• ÚČELOVÉ DĚLENÍ PŘEDMĚTU VZ JE NEPŘÍPUSTNÉ !!!



PODPIS ŽÁDOSTI 

⚫ Označíte checkbox Soubory.

⚫ Přes tlačítko Vybrat vložíte soubor s elektronickým podpisem výběrem

z adresářů vašeho počítače.

⚫ Vložíte Heslo.

⚫ Stisknete tlačítko Dokončit.
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ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ



VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

Způsobilý výdaj: 

⚫ je v souladu s právními předpisy (zejména legislativou EU a ČR)

⚫ je v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí podpory

⚫ je přiměřený (viz kapitola 6.1 Specifické části pravidel pro žadatele

a příjemce)

⚫ vznikl v době realizace projektu a byl uhrazen nejpozději do okamžiku

ukončení administrace závěrečné zprávy o realizaci projektu

⚫ váže se na aktivity projektu, které jsou územně způsobilé

⚫ je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

Kategorie způsobilých výdajů OPZ

⚫ 1. Celkové způsobilé výdaje

 1.1 Přímé náklady
➢ 1.1.1  Osobní náklady  

➢ 1.1.2  Cestovné

➢ 1.1.3  Zařízení, vybavení a spotřební materiál

➢ 1.1.4  Nákup služeb 

➢ 1.1.5  Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)

➢ 1.1.6  Přímá podpora CS 

 1.2 Nepřímé náklady 

⚫ 2. Celkové nezpůsobilé výdaje
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

1.1.1 Osobní náklady

⚫ mzdy a platy pracovníků zaměstnaní výhradně pro projekt

⚫ příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců, kteří se na realizaci

projektu podílejí pouze částí svého úvazku

⚫ ostatní osobní náklady na zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni na DPČ

nebo DPP

⚫ výdaje na odměny

⚫ nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru!

⚫ pro porovnání osobních výdajů lze využít Informační systém

o průměrném výdělku (ISPV) dostupný na www.mpsv.cz/ISPV.php

⚫ ŘO zveřejňuje přehled obvyklých výší mezd a platů pro nejčastější

pozice v rámci projektů podpořených z OPZ na portálu www.esfcr.cz
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

1.1.1 Osobní náklady

⚫ PS, DPČ, DPP musí být uzavřeny v souladu se zákoníkem práce

⚫ Mzdové náklady = hrubá mzda / plat nebo odměna (DPČ, DPP, OSVČ)

+ odvody zaměstnavatele na SP a ZP a další poplatky spojené se

zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně na základě právních

předpisů

⚫ Náhrady

- za dovolenou (4, 5 nebo 8 týdnů dovolené dle typu

zaměstnavatele, viz § 213 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) -

způsobilé pouze v rozsahu, v jakém odpovídají zapojení

zaměstnance do realizace projektu

- v případě překážek v práci (v souladu se zákoníkem práce)

- za dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (jejich

poměrná část)
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

1.1.1 Osobní náklady

⚫ Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl

za stejnou práci placen vícekrát

⚫ Výše úvazku = maximálně 1,0 (součet veškerých úvazků zaměstnance

u všech subjektů zapojených do projektu – příjemce a partneři), a to po celou

dobu zapojení daného pracovníka do realizace projektu

⚫ Realizační tým projektu (RT) = zařazení mezi přímé/nepřímé náklady projektu

dle pracovní náplně v projektu, dle vazby na CS – přímá x nepřímá vazba

⚫ PŘÍMÉ NÁKLADY: pouze přímá práce s CS nebo zajištění výstupu, který je

určen k přímému využití CS

⚫ NEPŘÍMÉ NÁKLADY: projektový/finanční manažer a ostatní pozice

(administrativní, podpůrné), které nepracují přímo s CS
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

1.1.2 Cestovné

Cestovní náhrady = náhrady za jízdní výdaje, výdaje za ubytování,

za stravné a za nutné vedlejší výdaje

Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami (tuzemské i zahraniční)

realizačního týmu jsou hrazeny z nepřímých nákladů
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

1.1.3  Zařízení a vybavení, vč. nájmu a odpisů

⚫ Investiční výdaje = odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší
než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč)

⚫ Neinvestiční výdaje = neodpisovaný hmotný (pořizovací hodnota nižší
než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena nižší než 60 tis. Kč)

⚫ Zařízení a vybavení pro členy RT, kteří přímo pracují s CS nebo zajišťují
výstup k přímému využití CS

⚫ Nákup vybavení pro RT, např. nákup výpočetní techniky - pro pracovníky RT
lze pořídit pouze takový počet kusů zařízení a vybavení, který odpovídá výši
úvazku členů RT = 1 ks na 1 úvazek; pokud je úvazek nižší, lze uplatnit pouze
část pořizovací ceny, vztahující se k danému úvazku (0,5 úvazek = 0,5 ceny
výpočetní techniky), úvazky jednotlivých členů RT je možné sčítat

⚫ Nově zařazen do této skupiny výdajů i nábytek (rozdíl oproti OP LZZ)

⚫ Pokud jakýkoliv nákup zařízení a vybavení patří na základě vymezení
nepřímých nákladů (dle kapitoly 6.4.16) mezi nepřímé náklady, nelze tyto výdaje
řadit mezi přímé způsobilé náklady
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

1.1.4 Nákup služeb

Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí vytvářet novou

hodnotu

⚫ zpracování analýz, průzkumů, studií

⚫ lektorské služby

⚫ školení a kurzy

⚫ vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů,

CD/DVD…

⚫ pronájem prostor pro práci s CS (např. pronájem učebny)

1.1.5 Drobné stavební úpravy

⚫ Cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím

období, která nepřesáhne v úhrnu 40.000 Kč na každou jednotlivou

účetní položku majetku

⚫ Např. úprava pracovního místa, které usnadní přístup osobám

zdravotně postiženým
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

1.1.6 Přímá podpora pro CS

⚫ mzdy zaměstnanců z CS (PS, DPČ, DPP ne) – max. limit stanovený pro měsíc

práce zaměstnance je ve výši trojnásobku minimální mzdy za měsíc

při 40hodinové týdenní pracovní době

⚫ cestovné, ubytování a stravné při služebních cestách pro CS

⚫ příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby – poskytuje se po dobu trvání

školení nebo při nástupu nezaměstnané osoby do nového zaměstnání (v tomto

případě se poskytuje po dobu max. 6 měs.)

⚫ příspěvek na zapracování (dle zákona č. 435/2004 Sb., zákon

o zaměstnanosti) – poskytuje se po dobu max. 3 měs., nejvýše do poloviny

minimální mzdy

⚫ jiné nezbytné náklady pro CS pro realizování jejich aktivit (prohlídka zdravotní

způsobilosti pro výkon práce, výpis z rejstříku trestů)
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

Investiční výdaje:

⚫ Pro projekty platí omezení, že podíl investičních výdajů v rámci

celkových způsobilých výdajů nesmí být vyšší než 50 %
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

1.2 Nepřímé náklady 

⚫ Max. 25% přímých způsobilých nákladů projektu

⚫ administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika

komunikační a informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné

procesy pro provoz projektu

⚫ cestovní náhrady spojené s pracovními cestami RT

⚫ spotřební materiál, zařízení a vybavení (papír…)

⚫ prostory pro realizaci projektu (nájemné, vodné, stočné, energie…)

⚫ ostatní provozní výdaje (internet, poštovné, telefon…)
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VĚCNÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

⚫ 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:

2. Celkové nezpůsobilé výdaje

⚫ Pro potřeby OPZ se v žádosti o podporu nevyplňují
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PŘÍJMY PROJEKTU

⚫ Příjmem projektu se rozumí příjmy vygenerované projektem v době

realizace projektu

⚫ Mezi příjmy projektu patří např. příjmy za poskytované služby (konferenční

poplatky, poplatky za školení apod.), příjmy za prodej výrobků, které vznikly

v rámci projektu (tj. výrobků, na jejichž vznik byly vynaloženy výdaje

projektu); pronájem prostor, zařízení, softwaru atd. financovaných v rámci

projektu atd.

⚫ Příjmem projektu nikdy nejsou úroky z bankovního účtu, obdržené platby

ze smluvních pokut, peněžní jistota

⚫ Do žádosti o podporu se uvádí pouze „předpokládané čisté příjmy“

do řádku „Jiné peněžní příjmy“ (v případě vyrovnávací platby vypočtené

na listu ISKP přílohy 11A) – o tyto příjmy bude vždy snížena poskytnutá

podpora ŘO

⚫ Čistým příjmem je ta částka příjmů, která převyšuje částku vlastního

financování způsobilých výdajů projektu ze zdrojů příjemce (pokud

příjemce má vlastní financování viz povinná míra spolufinancování)

⚫ Nepředpokládané i předpokládané čisté příjmy se budou reportovat

průběžně ve Zprávách o realizaci projektu (ZoR)
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ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

⚫ Náklady vzniklé v době realizace projektu

⚫ Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení 

příslušné výzvy MAS
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PODPORA OPATŘENÍ 

V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI



HLAVNÍ CÍL OPATŘENÍ

⚫ Podporované aktivity by měly především přispět lokální

nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních

potřeb lokálního trhu práce (vycházet ze SCLLD)

⚫ Realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP

ČR, ale naopak je doplňovat a rozšiřovat s ohledem

na detailní znalost lokálního trhu práce

⚫ Práce s jednotlivci

⚫ Rekvalifikace pouze s vazbou na trh práce

⚫ Důraz na individuální přístup k osobám z cílových

skupin a respektování jejich specifických potřeb
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CÍLOVÉ SKUPINY 

⚫ Zaměstnanci

⚫ Uchazeči o zaměstnání

⚫ Zájemci o zaměstnání

⚫ Neaktivní osoby 
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ZAPOJENÍ ÚP ČR DO PROJEKTŮ

⚫ Pouze formou partnera bez finančního příspěvku

⚫ Z nástrojů APZ budou podporovány pouze rekvalifikace,

jinak ÚP ČR realizují samostatně (VPP, SÚPM)

⚫ Doporučená konzultace MAS zaměření výzev

s příslušnými kontaktními pracovišti ÚP ČR
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PŘÍKLADY

⚫ Způsobilé výdaje

• Mzdové příspěvky, vzdělávání, rekvalifikace, placené 

stáže, soft skills

⚫ Nezpůsobilé výdaje

• Podnikové vzdělávání stávajících zaměstnanců, mzdové 

příspěvky stávajících zaměstnanců, kariérové 

poradenství pro žáky ZŠ

• Akreditace – příprava rekvalifikačních kurzů
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DĚKUJEME ZA POZORNOST

MGR. LUKÁŠ HLAVINKA, HLAVNÍ MANAŽER MAS LVA

TEL.: +420 733 594 811

E-MAIL: HLAVINKA@MAS-LVA.CZ

ING. LENKA ČERNÁ, PROJEKTOVÝ MANAŽER LVA

TEL.: +420 731 606 222

E-MAIL: CERNA@MAS-LVA.CZ

mailto:hlavinka@mas-lva.cz
mailto:cerna@mas-lva.cz

