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Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor implementace fondů EU 

Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt pro oblast podpory 3.1 

 

vyhlašuje: 

 
VÝZVU 

k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci 

OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

pro kraje, mimo hlavního města Prahy 

Číslo výzvy: A9 

 

Název výzvy: Výzva pro předkládání IP 3.1 - Pro kraje, mimo hlavního města Prahy 

Název a číslo prioritní osy: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti 

Název a číslo oblasti podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Globální a specifické cíle oblasti podpory: 
 

Globálním cíl: 
 
Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, 
včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a zaměstnání, cestou zajištění a 
zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. 
 
Specifické cíle: 
 

 Přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených ze 
společnosti a z trhu práce.  

 Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb.  

 Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality.  

 Podpora systémových aktivit v systému sociálních služeb především ve vztahu k 
zákonu o sociálních službách, souvisejícím právním normám a k transformaci 
sociálních služeb.  

 Posílení managementu a řízení subjektů a organizací poskytujících služby pro cílové 
skupiny nebo podporujících poskytování sociálních služeb.  
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2. Popis výzvy 
 

2.1. Podporované činností: 
Systémová podpora sociálních služeb a subjektů působících v oblasti sociálních služeb a 
sociálního začleňování cílových skupin. 
 
I. Podpora procesů poskytování sociálních služeb a sociální práce, včetně 

podpory partnerství na místní a regionální úrovni. 
V rámci této činnosti budou především podporovány individuální projekty zaměřené 
na: 

• Nastavení optimálního, udržitelného systému sociálních služeb a sociální 
práce. 

• Inovace zaměřené na vznik a nastavení udržitelných nástrojů pro zvyšování 
kvality sociálních služeb, měření a hodnocení efektivnosti sociálních služeb, 
kontroly poskytování sociálních služeb. 

• Podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb 
• Podpora multidisciplinární spolupráce v oblasti plánování dostupnosti 

sociálních služeb na úrovni obcí a krajů. 
• Podpora profesionální sociální práce s osobami a rodinami ohroženými soc. 

vyloučením. 
 
II. Podpora vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v oblasti sociálních služeb a 

sociálního začleňování. 
V rámci této činnosti budou především podporovány individuální projekty zaměřené 
na profesní vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, 
vzdělávání v oblasti managementu a řízení a vzdělávaní v dalších oblastech, které 
umožní poskytování služeb zaměřených na sociální integraci a návrat uživatele na trh 
práce. Vzdělávání pracovníků musí být realizováno v rámci vzdělávacích programů. 
Vzdělávání musí být akreditované. Programy je možné v průběhu realizace projektu 
také vytvořit a podat žádost o akreditaci. 
 
Příklady témat: 

• Síťování potřebné pomoci 

• Současné teorie a metody sociální práce  

• Krizová intervence 

• Deinstitucionalizace   

• Case management 

• Pracovní rehabilitace a podporovaná práce (zaměstnání) 

• Individuální plánování 

• Způsoby sledování efektivity  

• Podpora stáží a sdílení dobré praxe (v rámci ČR) 

 

Příklady formy: 

• Vícedenní kurzy, školení, workshopy 

• Výchova lektorů, supervizorů, intervizorů a mediátorů z řad zaměstnanců. 
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III. Podpora inovativních nástrojů pro začlenění cílových skupin na trh práce na 
regionální úrovni 
V rámci této činnosti budou především podporovány individuální projekty zaměřené 
na: 

• podporu a informovanost o nástrojích sociální ekonomiky v oblasti sociální 
integrace; 

• vzdělávání zaměstnavatelů, poskytovatelů služeb nebo cílových skupin při 
vstupu do podnikatelského prostředí; 

 
 

2.2. Cílové skupiny: 
 
Cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se 
především o tyto cílové skupiny:  
 

A/ cílové skupiny osob 
• osoby se zdravotním postižením, 

• osoby s chronickým duševním onemocněním, 

• děti, mládež a mladí dospělí (ve věku 15-26 let), 

• etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí,  

• imigranti a azylanti,  

• osoby bez přístřeší,  

• osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby 
opouštějící výkon trestu odnětí svobody,  

• oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně 
zneužívané,  

• osoby pečující o osobu blízkou.  
 
 
B/ cílové skupiny organizací 

• zadavatelé sociálních služeb, 
• poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající 

sociální integraci cílovým skupinám. 
• zaměstnavatelé  

 
 

2.3. Vymezení žadatelů o finanční podporu: 

Kraje, mimo hlavního města Prahy. 

 
 

2.4. Doba trvání realizace individuálních projektů: 
 

Maximální délka trvání projektu pro podporované činnosti je dva roky. 
Doba trvání projektu musí být stanovena tak, aby projekt byl uzavřen nejpozději do 
30.6.2015. 
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2.5. Limity finanční podpory: 
Nejsou stanoveny. Podpora bude poskytována formou nevratné finanční pomoci, formou 
přímého přidělení prostředků a může dosáhnout až výše 100% uznatelných nákladů projektu 
na neinvestiční činnost.  
Maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny na realizaci projektů je 
350.000.000 Kč. 
 

2.6. Limity křížového financování: 
 Maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny na realizaci 

projektů je 350.000.000 Kč 

 Maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové 
financování 14% 

 Garantovaný maximální podíl způsobilých výdajů projektu, které mohou být 
hrazeny z křížového financování 5% 

 Maximální podíl způsobilých výdajů jednoho projektu, které mohou být hrazeny z 
křížového financování, představuje 20 % způsobilých výdajů projektu s tím, 
žev souhrnu nesmí být překročeno 14 % z prostředků alokovaných na danou 

výzvu.
1
 

 
 

3. Místo realizace individuálních projektů: 
 
Místem dopadu realizace projektu je celé území České republiky, mimo území hlavního 
města Prahy. 

 
4. Typ individuálního projektu: 
 

Individuální projekt regionálního charakteru je projekt, který pokrývá určitou specifickou 
oblast a má regionální charakter. 

 
5. Popis individuálního projektu:  
 
Individuální projekty regionálního a národního charakteru jsou založené na přímém přidělení 
prostředků programu na realizaci nebo k doplnění národních politik a programů. Pokrývají 
specifickou oblast, která má regionální rozměr a jsou předkládány z úrovně příslušných 
krajů. 
 

6. Termín výzvy:  
 
Žádosti je možné podávat od 22.02.2013 do 29.11.2013.  

 

                                                 
1 Limit 14 % platí pro aktivity vyplývající z Nařízení 1081/2006, čl. 3(1) c (i). Pro ostatní aktivity je stanoven limit 9 % z 

prostředků alokovaných na danou výzvu. 
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7. Způsob, místo a termín předložení návrhu individuálního 
projektu: 

 
Žádost předložte ve dvojím vyhotovení v listinné podobě vytištěnou oboustranně (1x originál, 
1x kopie). Formulář je k dispozici na webových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-
zadost.eu. Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici „Pokyny Řídícího orgánu", 
které slouží žadateli jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako pomůcka 
pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy. Pro žadatele je zřízena 
hotline adresa benefit7@.mpsv.cz, na kterou mohou posílat případné dotazy technického i 
metodického rázu. 
 
Tištěná verze předkládané žádosti a žádost finálně uložená v aplikaci Benefit7 musí mít 
stejný identifikační kód tzv. Hash. Listy výtisku žádosti je nutno pevně spojit, tj. podepsaná 
žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně) 
nebo jiným obdobným způsobem zamezujícím neoprávněnému nakládání s žádostí. Páska 
musí být označena podpisem (případně podpisem a razítkem) představitele žadatele 
oprávněného jednat jeho jménem na první a poslední straně žádosti. Za pevné spojení není 
považována kroužková vazba či vazba do hřbetu.  
 
Všechny případné další přílohy musí být předloženy ve 2 výtiscích (1 originál a 1 kopie). 
Každá z příloh musí být označena pořadovým číslem podle jejího označení v seznamu příloh 
v aplikaci Benefit7 a podepsaná statutárním zástupcem žadatele. Vícestránková příloha 
musí být sešita.  Všechny přílohy musí být předloženy jak v listinné tak elektronické podobě 
v aplikaci Benefit7. Pouze v případě, kdy elektronická velikost přílohy přesáhne velikostní 
limit, bude předložena na CD nosiči.  

 
Označení obálky: 

Žádost musí být doručena v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: 

 adresa vyhlašovatele – zprostředkujícího subjektu (včetně jména příslušné kontaktní 
osoby), 

 název operačního programu, 

 číslo prioritní osy a oblasti podpory, 

 číslo výzvy, 

 název projektu, 

 plný název a adresa žadatele, 

 upozornění „NEOTVÍRAT!“ v levém horním rohu. 

 
8. Kontakt na vyhlašovatele:  
 

Poštovní adresa vyhlašovatele:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Odbor implementace fondů EU 
Oddělení realizace programů – soc. integrace a služby  
Na Poříčním právu 1, 128 01  Praha 2 
 

http://www.eu-zadost.cz/
http://www.eu-/
http://www.eu-/
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Kontaktní místo (pro osobní doručení žádosti):  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Odbor implementace fondů EU  
Detašované pracoviště: Podskalská 1290/19, 128 01 Praha 2 

 
Kontaktní osoby: 
Jméno: Mgr. Lukáš Hrabák 
Telefon: 221 923 895 
E-mail: lukas.hrabak@mpsv.cz 
 
Jméno: Ing. Miroslav Vrábel 
Telefon: 221 922 872 
E-mail: miroslav.vrabel@mpsv.cz 

 
9. Kritéria věcného hodnocení: 
 
Projekty jsou hodnoceny podle pravidel a postupů stanovených Operačním manuálem 
pro OP LZZ. Přehled kritérií včetně jejich váhy naleznete také v Příručce pro žadatele 
o finanční podporu z OP LZZ, která je zveřejněna na www.esfcr.cz.  
 

A Smysl a cíle projektu A1 Zdůvodnění potřebnosti projektu 
 A2 Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) 

A3 Zhodnocení cílů projektu 
B Cílová skupina B1 Jasné vymezení cílové skupiny 
 B2 Přiměřenost cílové skupiny 

B3 Přínos projektu pro cílovou skupinu 
B4 Způsob zapojení cílové skupiny 

C Žadatel C1 Kompetence žadatele 
 C2 Zkušenosti žadatele a členů týmu 

C3 Partneři 
D Projektová řízení 
udržitelnost a rizikovost 
projektu 

D1 Volba a popis klíčových aktivit, harmonogram projektu 
D2 Předpoklad pro udržitelnost projektu po skončení 
financování OP LZZ 
D3 Kvalita řízení rizik 
D4 Rizikovost projektu 

E Rozpočet projektu E1 Přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové náplni a 
rozsahu 
E2 Přehlednost, srozumitelnost a věcná správnost rozpočtu 

F Výsledky a výstupy F1 Šíře a adekvátnost výběru monitorovacích indikátorů 
F2 Reálnost kvantitativních hodnot monitorovacích indikátorů 
F3 Přiměřenost výsledků vzhledem k požadovaným 
prostředkům 

G Rozpor s horizontálními tématy 
H Závěrečné zhodnocení 
Kritérium „Synergie“ (IPRM)2 

 

                                                 
2
 Specifická bonifikace pro projekty zařazené do IPRM (Integrované plány rozvoje města): V případě, že předložený projekt 

je zároveň zahrnut do IPRM, bude mu přidělena bodová bonifikace ve výši 10% ze získaného bodového ohodnocení. Tato 

bonifikace bude přičtena formou specifického kritéria „synergie", které bude uplatňováno pouze pro projekty zahrnuté do 

IPRM2. 10% bonifikaci je možné připsat pouze projektům, které v rámci hodnocení obecných kritérií získaly 65 a více bodů. 

mailto:lukas.hrabak@mpsv.cz
mailto:miroslav.vrabel@mpsv.cz

