Podpora komunitního
dialogu
Výzva MAS svatého Jana z Nepomuku
Číslo výzvy: 988/03_16_047/CLLD_16_02_010

Program semináře


Představení výzvy



Podporované aktivity



Indikátory



Způsobilost výdajů



Proces hodnocení a výběru projektů



Publicita



IS KP 14+



Zpráva o realizaci



Důležité odkazy



Kontakty

Představení výzvy


Cílem této výzvy je realizovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně
vyloučených osob a podporu komunitní sociální páce v sociálně vyloučených
lokalitách v regionu MAS svatého Jana z Nepomuku

Termíny a alokace
● maximální výše celkových způsobilých výdajů: 7 500 000 Kč
● minimální výše celkových způsobilých výdajů:

400 000 Kč

Maximální délka projektu: 36 měsíců
Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022
Míra spolufinancování: dle typu příjemce až 15%
Forma podpory: ex - ante

Oprávněný žadatelé


Místní akční skupina



Obce



Dobrovolnické svazky obcí



Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb..,o
sociálních službách

Cílové skupiny


Osoby sociálně vyloučené a osoby soc. vyloučením ohrožené



Osoby se zdravotním a duševním postižením



Osoby pečující o jiné závislé osoby



Klienti sociálních služeb



Sociální pracovníci

Přímé náklady


Osobní náklady



Zařízení a vybavení a nákup spotřebního materiálu



Nákup služeb



Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)



Ostatní



POUZE výdaje spojené se členy realizačního týmu pracují s cílovou skupinou

Osobní náklady


Mzdy a platy (včetně dohod, odměn, náhrady za dovolenou, překážky v páci
apod.)



Obvyklé ceny a mzdy – www.esfcr.cz



Max. úvazek 1,0 dohromady u všech subjektů zapojených do daného projektu
(tj. součet veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele/ů včetně
případných dohod nesmí překročit jeden pracovní úvazek), a to po celou dobu
realizace daného pracovníka do realizace projektu OPZ



Kapitola 6.4.1 Specifická část pravidel po žadatele a příjemce

Zařízení a vybavení a nákup spotřebního
materiálu


Investiční výdaje – odpisový hmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 40 tis.
Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč), lze pořizovat i
část investičního výdaje



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



U nákupu vybavení pro realizační tým např. PC, lze do nákladů uvést pouze 1
ks na 1 úvazek, pokud je úvazek nižší, lze uplatnit pouze část PC vztahující se
k danému úvazku (např. 0,3 úvazek = 0,3 ceny počítače)

Nákup služeb


Služby nezbytné po realizaci aktivit, musí vytvářet novou hodnotu

Např. lektorské služby, zpracování analýz, vytvoření nových publikací, pronájem
prostor po práci s CS, školení, kurzy

Drobné stavební úpravy
Výdaje na drobné stavební úpravy jsou způsobilé pouze tehdy, pokud cena všech
dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období nepřesáhne v úhrnu
40.000 K na každou jednotlivou účetní položku majetku
Drobná stavení úprava prostou vymezenému na realizaci dané aktivity z daného
projektu

Nepřímé náklady


Nepřímé náklady mohou dosahovat maximálně 25% přímých způsobilých nákladů
projektu. Mezi nepřímé náklady patří následující položky:



Administrativa, řízení projektu (v. finančního), účetnictví, personalistika,
komunikační a informační opaření (publicita projektu), občerstvení a stravování a
podpůrné procesy pro povoz projektu



Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu



Spotřební materiál, zařízení a vybavení (papíry, kancelářský materiál, čistící
prostředky, zařízení a vybavení realizačního týmu, jejichž osobní náklady jsou
hrazeny z NN)



Prostory pro realizaci projektu (využívané pro administraci projektu, energie,
vodné, stočné)



Ostatní povozní výdaje (např. internet, telefon, poštovné, bankovní poplatky,
pojistné smlouvy, správní poplatky, které nemají přímou vazbu na práci s CS

Podporované aktivity


Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního
začleňování



Komunitní sociální páce (popis viz příloha č.5 této výzvy)



Činnost nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006
Sb., aktivity musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci
sociálního vyloučení osob



Komunitní práce v kontextu sociální práce = dlouhodobě působící metoda sociální
práce



Gestorem je kvalifikovaný sociální pracovník (dle zákona č. 108/25006 Sb.)



Centra začleněná do běžné komunity, cílovou skupinou je komunita a její členové
(tj. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené)



Vznik centra je součástí rozvoje komunitní (sociální) páce v území, lenové
komunity se aktivně podílejí na všech fázích vzniku a fungování komunitního
centra



Primárním cílem je vytvořit prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity,
sekundárním cílem je pomáhat s řešením problémů místní komunity a do jejich
řešení zapojit všechny strany, kterých se týkají

KC mohou také realizovat


Kulturní/multikulturní aktivity realizované „samosprávně“, tj. organizované
členy komunity



Výchovně vzdělávací aktivity (komunitní knihovny, doučování atd.)



Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ vzniklých na
základě zplnomocňujících metod práce směřující k řešení místních problémů



Environmentální aktivity a podpora jejich využití (aktivity zaměřené na
zvelebování životního prostředí komunity, sběr odpadků, společná kultivace
veřejných ploch atd.)



Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti

Povinná dokumentace pro aktivity


Evidence podpořených osob



Prokazatelnost vykazovaných hodnot – prezenční listiny, monitorovací listy
podpořených osob, výkazy páce sociálního pracovníka, záznamy o realizaci
aktivit projektu atd.

Indikátory


Hodnoty, které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout
díky realizaci projektu



Nástroje po měření dosažených efektů projektových aktivit



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



Ve zprávách o realizaci projektu s uvádějí kumulativně – souhrnně za období
od počátku projektu do konce příslušného monitorovacího období



Hodnoty, které nepředstavují závazek žadatele, ale které je nutné sledovat
(žadatel má povinnost vyplnit cílovou hodnotu indikátorů, u nerelevantních je
možno uvést hodnotu 0)

Způsobilost výdajů


Věcná způsobilost:

-

Osobní náklady: mzdy a platy soc. pracovníka – pracovní smlouvy (PS), dohoda o
pracovní činnosti (DPČ), dohoda o provedení práce (DPP).

-

Cestovné: cestovné ani jízdné členů realizačního týmu není způsobilým přímým
výdajem, cestovné členů komunity v rámci aktivit, je uznatelný náklad projektu.

-

Nákup zařízení a vybavení: Způsobilým výdajem projektu je vybavení samotného
zařízení, které je pracovištěm členů komunity (hry, vybavení pro komunitní
centrum apod.). Kancelářské potřeby spadající pod přímou práci s komunitou jsou
uznatelné náklady.

-

Drobné stavební úpravy: Z přímých nákladů je možno financovat stavební úpravy
prostor zařízení určených pro páci s komunitou. V případě stavebních úprav pro
projekt samotný (např. pracoviště projektového manažera) by se jednalo o
nepřímé náklady.

-

Nájemné využívané k administraci projektu je součástí nepřímých nákladů.

-

Časová způsobilost: náklady v vzniklé v době realizace projektu, datum zahájení
realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy MAS

Proces hodnocení a výběru projektů


Viz. výzva

Publicita


Alespoň 1 povinný plakát A3 s informacemi o projektu – je možno využít el.
Šablonu z www.esfcr.cz



Po celou dobu realizace projektu



V místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, např. vstupní prostory
budovy



Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto
místech



Pokud nelze plakát umístit v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle
příjemce



Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny
tyto projekty umístit jeden plakát



Logo MAS svatého Jana z Nepomuku umístěný na webových stránkách organizace

IS KP14+


Součástí monitorovacího systému do kterého vkládají žadatelé své žádosti o
evropské dotace ze všech operačních programů v období 2014-2020 )vyjma
dotací v zemědělství)



On – line aplikace



Nevyžaduje instalaci do PC



Vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem



Edukační videa

http://strukturalni-fondy/cs/jak-na-projekt/elekronicka-zadost/Edukacni-videa
Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-opodpou-opz/-/dokument/797956

Zpráva o realizaci


Předkládá se prostřednictvím IS KP14+ do 30 dnů po ukončení každého
monitorovacího období



Monitorovací období tvá zpravidla 6 měsíců



ŘO OPZ provádí kontrolu Zprávy o realizaci do 40 pracovních dní ode dne
jejího předložení

Důležité odkazy
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
https://www.esfcr.cz/file/9002/
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
https://www.esfcr.cz/fileú9003ú/
Dokumenty MPSV vydané pro potřeby OPZ
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Příručka pro hodnotitele
https://www.esfcr.cz/priucka-prohodnotitele-opz

Děkuji za pozornost a těším se na vaše
projektové záměry

Kontakt: Bc. Edita Hofmanová, projektový manažer MAS svatého Jana z Nepomuku,

Telefon: 735 753 136

