
2 120 000 Kč
PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Výzva MAS Královédvorsko:

Prorodinná opatření I.
Seminář pro žadatele

7. 9. 2017
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Program semináře

1) Představení výzvy

2) Podporované aktivity

3) Indikátory

4) Způsobilost výdajů

5) Proces hodnocení a výběr projektů

6) Publicita

7) IS KP14+

8) Zpráva o realizaci
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1) Představení výzvy: Prorodinná opatření

Název výzvy: Výzva MAS Královédvorsko: Prorodinná opatření I

Přijetí výzvy a zahájení příjmu žádostí: 21. 8. 2017

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 22. 9. 2017
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• Prorodinná opatření by měla pomoci rodičům snadněji sladit
rodinný a pracovní život.

• Cílem není pasivní podpora rodiny, ale vytváření podmínek a
odstraňování překážek ztěžujících rodičům snadnější
skloubení pracovního a rodinného života.
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PRORODINNÁ OPATŘENÍCíl výzvy týkající se slaďování 

rodinného a pracovního života:

• podpora rodiny z oblasti sociálního začleňování a 
zaměstnanosti 

• usnadnit rodičům předškolních a školních dětí vstup 
na trh práce

• přispět ke zvýšení zaměstnanosti rodičů

• přispět ke sladění rodinného a pracovního života

• předcházení sociálního vyloučení osob
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Základní informace

Typ výzvy: kolová výzva – jednokolový systém hodnocení

Míra podpory: 95% - 100%

Forma podpory: ex-ante (zálohová – až do výše 100%)/ex post

Území realizace: území MAS Královédvorsko, z.s.

Časová způsobilost: od data vyhlášení výzvy MAS, tj. 21. 8. 2017

Udržitelnost: není
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Finanční alokace výzvy

Alokace 2017: 2 120 000 mil. Kč

Celková alokace: 2 120 000 mil. Kč

Další výzvy: dle podpořených projektů

Minimální výše CZV 400 000 Kč

Maximální výše CZV 1 500 000 Kč

Max. délka projektu 36 měsíců
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Cílové skupiny
• Osoby pečující o malé děti

 Osoby pečující o osobu mladší 15 let

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

 Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatně výdělečnou 
činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené
a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce



2 120 000 Kč
PRORODINNÁ OPATŘENÍPodmínky vymezující cílovou skupinu 

• Osoby pečující o dítě jsou uvedeny v přihlášce dítěte do zařízení. V případě 
střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá. Spolu 
s přihláškou rodič doloží následující doklady:
 zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru 

(pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru; 
OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění

 nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení 
z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. 
potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží 
potvrzení o studiu

 Osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti 
na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, 
pokud byl kurz ukončen v době konání projektu

• Aktualizovaná potvrzení budou předkládána s každou zprávou o realizaci 
projektu. V případě OSVČ se aktualizované potvrzení dokládá zpětně vždy 
s ročním vyúčtováním plateb pojistného.
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PRORODINNÁ OPATŘENÍPodmínky vymezující cílovou skupinu

• U cílové skupiny rodičů dětí musí být zajištěna vazba na trh práce. 
Příjemce má pro každé dítě využívající služeb v rámci projektu písemně 
doloženo, že oba rodiče (resp. Jiné osoby pečující o dítě ve společné 
domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

 jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost

 v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni 
v procesu vzdělávání či rekvalifikace
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Oprávnění žadatelé
a spolufinancování
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované 
kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, 
OSVČ, školy a školská zařízení
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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 
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  
- evropská družstevní společnost 

OSVČ 
Profesní komory 

85 % 15 % 0 % 
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Spolufinancování

- Případné příspěvky rodičů (ponížené o úhradu výdajů mimo rozpočet 
projektu, např. stravné dětí) mohou být zahrnuty do 
spolufinancování ze strany příjemce. Pokud by částka vybraných 
příspěvků přesáhla výši spolufinancování, bude se jednat o příjmy 
projektu, což by vedlo ke snížení podpory projektu ze zdrojů ŘO.

- Výdaje, které nebudou součástí projektu (jako např. stravné dětí), ale 
jsou nezbytné pro realizaci projektu, je potřeba přesně definovat v 
projektové žádosti. 
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Partnerství v projektech
• Oprávnění partneři  - viz oprávnění žadatelé výzvy

• Odpovědnost za realizaci projektu vždy na příjemci!

 cíle projektu, nezpůsobilé výdaje, sankce

• Partner s finančním příspěvkem

 nutná smlouva o partnerství žadatel x partner do 1. MZ

• Partner bez finančního příspěvku

 pravidla OPZ nevyžadují zakotvit závazky partnera
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Partnerství v projektech
• Způsobilé výdaje vzniklé partnerovi – v rozpočtu projektu, pokud splňují 

pravidla způsobilosti

• Změna partnera

 je ve výjimečných a odůvodněných případech možná

 podstatná změna – předběžný souhlas ŘO, změna právního aktu

• Veřejná podpora – limit případné podpory je počítán i pro partnera
s finančním příspěvkem
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2) Podporované aktivity

1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní 
či odpolední pobyt)

2. Příměstské tábory

3. Dětské skupiny

4. Vzdělávání pečujících osob
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.

A) Zařízení péče o děti zajišťující

péči o děti v době mimo školní

vyučování (ranní či odpolední pobyt)

• Vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

• Doplnění chybějící kapacity stávajících institucionálních forem (školní 
družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti 
současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního 
odpoledne)

• Cíl: zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou 
rodiče v zaměstnání

 Nejde tedy o podporu mimoškolních
vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb
zajišťujících péči o děti.
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Zařízení péče o děti zajišťující péči
o děti v době mimo školní vyučování
(ranní či odpolední pobyt)
• Určeno pro žáky 1. stupně ZŠ (popř. přípravné třídy ZŠ)
• Min. kapacita zřizovaného zařízení – 5 dětí
• Optimální počet na 1 pečující osobu – nejvýše 15 dětí
• Do rozpočtu lze zahrnout náklady na doprovody dětí před/po vyučování do/z 

provozovaného zařízení a náklady na pečující osobu v době pobytu skupiny 
dětí ve venkovních prostorách tak, aby se skupinou dětí byly vždy 2 pečující 
osoby

• Služby péče o děti mohou být poskytovány i v prostorách, ve kterých je 
provozována družina podle školského zákona – není možný překryv provozu 
obou zařízení
 PODMÍNKA časového i účetního odlišení!!

• Písemná smlouva příjemce s rodiči dětí o poskytování služby (není součástí 
žádosti o podporu
 AKTUALIZACE na každé pololetí školního roku
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Zařízení péče o děti zajišťující péči
o děti v době mimo školní vyučování
(ranní či odpolední pobyt)

Prostory provozovaného zařízení
• je možno sdílet prostory se školní družinou 

( podmínka časového i účetního odlišení)

• v oblasti péče o děti od tří let (tedy i děti na 1. stupni základní školy) platí 

– Volná živnost - vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

– Mimo živnost (nikoliv za účelem zisku) - nutno dodržet obecně závazné platné právní předpisy 
(pouze zákonná opatření se širší působností vymezující pravidla týkající se odpovědnosti za škodu, 
občanskoprávních a pracovněprávních vztahů, právnických osob, bezpečnosti staveb a požární 
ochrany).
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• Zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin (děti do 15 let věku)

• Může být realizován i jako samostatný projekt

• Nemůže být současně realizován v kombinaci s aktivitou 2. Doprovody na 
kroužky a zájmové aktivity

• Nepobytové tábory

• Doba konání omezena pouze na pracovní dny

• Min. kapacita - 10 dětí

• Písemná smlouva příjemce s rodiči dětí 
o poskytování služby (není součástí žádosti o podporu)

• Vedení denní evidence přítomných dětí

• Pozor na bagatelní podporu!
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• „školky“ pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky

• podpora vytvoření/transformace stávajících zařízení 

• Min. kapacita 5 dětí, max. kapacita 24 dětí (není možné ani dočasně 
navýšit)

• Podmínky:

– Služba poskytována mimo domácnost dítěte

– Podpora jen pro zařízení provozované mimo režim školského zákona

– Oddělení DS od dalších aktivit v rozpočtu
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• A) Dětská skupina pro veřejnost

– dle § 3 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v 
dětské skupině 

– Provozovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je

• ústavem

• právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou dle zákona č. 3/2002 Sb. 
(zákon o církvích a náboženských společnostech)

• územním samosprávným celkem nebo jím zřizovanou právnickou osobou

• obecně prospěšnou společností

• nadací nebo nadačním fondem 

• spolkem
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• B) Podniková dětská skupina 

– dle § 3 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině 

– provozovatel dětské skupiny je zaměstnavatelem rodiče nebo může 

poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině na základě dohody se 

zaměstnavatelem tohoto rodiče, a to za podmínek, za kterých poskytuje 

službu jinému rodiči
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• vztahuje se na další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení 
jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti 

• volba profesního vzdělávání musí odpovídat potřebám podporované cílové 
skupiny a musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění

• dosažené vzdělání by podpořeným osobám mělo usnadnit jejich uplatnění 
například v dětských skupinách, v dětských klubech, na příměstských táborech 
nebo jako OSVČ

• podmínky dalšího profesního vzdělávání jsou uvedeny u aktivity 3.1 Příprava 
osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce.
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• Písemná smlouva s rodiči dětí o poskytování služby (aktualizovaná na 
každé pololetí – u relevantních aktivit)

• Evidence přítomnosti dětí

• Doklady o vazbě rodičů (osob pečujících o děti ve společné domácnosti) na 
trh práce

 Frekvence dokládání – před přijetím dítěte do zařízení a aktualizace s 
každou monitorovací zprávou 

!!! Výdaje, které nebudou součástí projektu (např. stravné dětí), 
ale jsou nezbytné pro realizaci projektu, je potřeba přesně 
definovat v projektové žádosti !!!
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4) Způsobilost výdajů

a rozpočet
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Způsobilost výdajů

Každý výdaj musí splňovat tyto podmínky

1. je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR),

2. je v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí podpory,

3. je přiměřený,

4. vznikl v době realizace projektu,

5. splňuje podmínky územní způsobilosti (tj. váže se na aktivity projektu,
které jsou územně způsobilé),

6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný.
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Způsobilost výdajů

dle tabulky obvyklých cen, mezd a platů

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/kra/ps?obdobi=4&rok=2016

• Osobní náklady

 Mzdy a platy pečujících osob – pracovní smlouvy (PS), dohoda 
o pracovní činnosti (DPČ), dohoda o provedení práce (DPP)

• Cestovné

 Cestovné ani jízdné členů realizačního týmu ani dětí není způsobilým přímým výdajem. 
Cestovné pečujících osob spadá do nepřímých nákladů projektu, cestovné dětí nemůže 
být součástí projektového rozpočtu.

• Nákup zařízení a vybavení 

 Způsobilým výdajem projektu je vybavení samotného zařízení, které je pracovištěm 
pečujících osob (nábytek, hračky, hry, výtvarné či sportovní potřeby, vybavení pro 
příměstské tábory apod.). Pozor na kancelářské potřeby, které spadají do nepřímých 
nákladů

https://www.esfcr.cz/obvykle-ceny-a-mzdy-platy
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/kra/ps?obdobi=4&rok=2016
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Způsobilost výdajů
• Osobní náklady

 Mzdy a platy pečujících osob – pracovní smlouvy (PS), dohoda 
o pracovní činnosti (DPČ), dohoda o provedení práce (DPP)

Stanovení výše hodinové sazby

– Při stanovení výše hodinové sazby za práci pro projekt u osob, které 
vykonávají stejnou či obdobnou práci i mimo realizaci projektu, je příjemce 
povinen brát v úvahu výši sazeb těchto zaměstnanců za činnosti mimo 
projekt. 

– Pokud zaměstnanec zajišťuje v projektu stejnou či obdobnou činnost, jakou 
vykonává mimo projekt, pak se výše sazby za práci pro projekt a za stejnou či 
obdobnou práci bez vazby na projekt nemohou lišit. 

– Vyšší hodinová sazba za práci pro projekt může být stanovena pouze v 
odůvodněných případech a s ohledem na charakter vykonávané činnosti s 
projektem nesouvisející. 
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Způsobilost výdajů

Výše úvazku – maximálně 1,0

– Úvazek osoby, u které je odměňování i jen částečně hrazeno z 
prostředků projektu OPZ, může být maximálně 1,0 dohromady u 
všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do daného projektu 
(tj. součet veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele/ů včetně 
případných DPP a DPČ nesmí překročit jeden pracovní úvazek), a to 
po celou dobu zapojení daného pracovníka do realizace projektu 
OPZ. 
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Způsobilost výdajů

Pracovní pozice hrazené z nepřímých nákladů (NN)

• nepracují přímo s cílovou skupinou projektu nebo 

• nezajišťují výstup, který je určen k přímému využití cílovou 
skupinou projektu

• Pozice hrazené z NN se do rozpočtu projektu neuvádějí, např.:
• Projektový manažer

• Finanční manažer

• Koordinátor projektu
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Způsobilost výdajů

Nákup služeb 
• Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí vytvářet novou 

hodnotu. 

• Pronájem prostor nutných pro realizaci projektu (kromě kancelářských prostor 
určených pro práci projektového či finančního manažera a koordinátora projektu 
nebo jiných administrativních pozic. Náklady na nájem těchto prostor spadají do 
nepřímých nákladů).

• Doprava dětí do/z školy je možná pouze za předpokladu, že je nezbytná pro 
realizaci projektu s ohledem na cílovou skupinu a je efektivní a hospodárná. 

• Animační služby, tzn. že pečující osoba pracuje na živnostenský list
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Způsobilost výdajů

Drobné stavební úpravy
• Max. do výše 40 000 Kč za každou účetní položku majetku v jednom 

zdaňovacím období

• Z přímých nákladů je možno financovat stavební úpravy prostor zařízení 
určených pro práci s dětmi

• V případě stavebních úprav pro projekt samotný (např. pracoviště 
projektového manažera) by se jednalo o nepřímé náklady. 
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Způsobilost výdajů

• Přímá podpora

– Mzdové příspěvky, cestovné, stravné a ubytování

• Nepřímé náklady

– Přesný výčet položek, které spadají do nepřímých nákladů, uvádí 
příručka „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro 
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými 
náklady (verze 2)“

https://www.esfcr.cz/file/9003/
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Mezi nezpůsobilé výdaje patří např.:

• Stravné pro děti 

• Zajištění výletů - náklady na dopravu/cestovné; vstupné; 
potravinové balíčky

• Náklady na napsání projektu

Nezpůsobilé výdaje
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• Nepřímé náklady mohou dosahovat maximálně 25% přímých způsobilých 
nákladů projektu (pokud nákup služeb je méně než 60% rozpočtu)

• Nedokládají se

• Mezi nepřímé náklady patří následující položky:
 Administrativa, řízení projektu (vč. finančního), účetnictví, personalistika, 

komunikační a informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné 
procesy pro provoz projektu

 Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu

 Spotřební materiál, zařízení a vybavení

 Prostory pro realizaci projektu

 Ostatní provozní výdaje – nájem, energie, telefon, internet, poštovné

 Bankovní poplatky
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• Cílovou skupinou jsou ve většině případů rodiče dětí

 Výdaje, které nemají přímý vztah k cílové skupině – NEJSOU způsobilými 
náklady (např. stravné dětí, jízdné či případné vstupné,…) – nemohou být 
součástí rozpočtu

• Cestovné pečujících/doprovázejících osob spadá do nepřímých nákladů

• V případě společné dopravy dětí do/ze školy a/nebo příměstského tábora v 
rámci regionu (příměstské oblasti, venkovské regiony) je nutno využít službu 
dopravce – položka bude zahrnuta do kapitoly rozpočtu Nákup služeb 

• Případné příspěvky rodičů (ponížené o úhradu výdajů mimo rozpočet projektu, 
např. stravné dětí) mohou být zahrnuty do spolufinancování ze strany příjemce 
(pokud by částka vybraných příspěvků přesáhla výši spolufinancování, bude se 
jednat o příjmy projektu)

• Výdaje, které nejsou hrazeny z projektu, ale jsou nezbytné pro jeho realizaci 
(např. stravné dětí) je třeba uvést v žádosti o podporu
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= nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit

• Indikátory výstupů

• Indikátory výsledků

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

• Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně za 
období od počátku projektu do konce příslušného monitorovacího období
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• Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů

 Včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty

• Nastavení je závazné

 Úprava – podstatnou změnou

 Při nesplnění – sankce

• Průběžné sledování jejich naplnění 

 Ve zprávách o realizaci projektu

• Prokazatelnost vykazovaných hodnot

 Záznamy o každém klientovi, prezenční listiny atd. ověřitelné 
případnou kontrolou, monitorovací listy
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týkajících se indikátorů

Celková míra naplnění indikátorů výstupů
vzhledem k závazkům dle právního aktu: Sankce:

Méně než 85% a zároveň alespoň 70% 15%

Méně než 70% a zároveň alespoň 55% 20%

Méně než 55% a zároveň alespoň 40% 30%

Méně než 40% 50%
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Hodnoty, které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout 
díky realizaci projektu 



2 120 000 Kč
PRORODINNÁ OPATŘENÍIndikátory bez závazku

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

50110 Počet osob využívajících zařízení péče o děti 

předškolního věku 

Osoby Výsledek 

50120 Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 

3 let 

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 

přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a 

to i OSVČ 

 Osoby Výsledek 
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• Do indikátorů je možno je možno započítat vždy jen jednoho z rodičů (příp. 
osob pečujících o dítě ve společné domácnosti)

• Pokud je v zařízení více sourozenců nebo dítě využívá více služeb 
– podpořenou osobou je stále jen jeden z rodičů

• Pokud je dítě ve střídavé péči, započte se do podpořených osob jedna 
osoba z každé domácnosti, tj. dítě může navštěvovat dvě různá zařízení

• Doporučení: Zařadit do indikátorů toho z rodičů, který je v nejvýhodnější 
pozici vzhledem k trhu práce
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• pro možnost započtení podpořené osoby do indikátorů, musí poskytnutá 
podpora dosáhnout minimální hranice 40 hodin

• nižší míra poskytnutých služeb je považována za tzv. bagatelní podporu

• osoby, u nichž příjemce ví, že jejich zapojení do projektu zůstane v rozsahu 
bagatelní podpory, nemusí zapisovat do IS ESF 2014+, ovšem o jejich 
zapojení do projektu musí i tak mít k dispozici průkazné záznamy
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5) Proces hodnocení

a výběru projektů
Viz příloha č. 1 Výzvy

Výsledkem výběru je Seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke 
schválení –> tento Seznam předá MAS Řídícímu orgánu OPZ -> ŘO OPZ 
provede závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu 
administrativních postupů MAS 
Jednokolová výzva s jednou uzávěrkou pro podání žádosti -> jednokolové 
hodnocení 
Proces hodnocení a výběru projektů -> ukončen nejpozději do 5 měsíců od 
data ukončení příjmu žádostí o podporu

Příloha č.1_Popis způsobu hodnocení_final.pdf
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Proces hodnocení
1) Hodnocení formálních 
náležitostí a přijatelnosti

• První fáze hodnocení projektů
• Posouzení základních věcných a administrativních požadavků
• Provádějí pracovníci kanceláře MAS
• Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu
• Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná
• Kritéria formálních náležitostí jsou opravitelná – žadatel vyzván 1 x k 

opravě nebo doplnění ve lhůtě do 5 pracovních dní
• Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium 

(ANO/NE)
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Proces hodnocení
1) Hodnocení formálních 
náležitostí a přijatelnosti

Kritéria hodnocení přijatelnosti
Oprávněnost žadatele
Partnerství
Cílové skupiny
Celkové způsobilé výdaje
Aktivity
Horizontální principy
Trestní bezúhonnost
Soulad projektu s SCLLD
Ověření administrativní, finanční 
a provozní kapacity žadatele

Kritéria formálních náležitostí
Úplnost a forma žádosti 
Podpis žádosti

MAS zasílá informaci o výsledku 
hodnocení -> lhůta 15 kalendářních 
dní ode dne doručení informace na 
podání Žádosti o přezkum u 
negativně hodnocených Žádostí o 
podporu
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Proces hodnocení
2) Věcné hodnocení

• Druhá fáze hodnocení projektů
• Hodnocení kvality
• Provádí Hodnoticí komise MAS (min. tříčlenná, složená ze zástupců VK) 

na základě zpracovaného odborného posudku
• Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení
• Lhůta max. 50 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P
• Mohou být Hodnoticí komisí vymezeny podmínky pro úpravu projektů 

ze strany žadatele, za kterých by měl být projekt podpořen
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Proces výběru projektů

• Provádí výbor do 20 pracovních dní od ukončení věcného hodnocení
• výbor stanoví pořadí projektů a provede výběr Žádostí o dotaci dle bodového 

hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu v 
souladu s nastavenými postupy MAS

• výbor nemůže měnit pořadí projektů ani hodnocení žádosti o podporu
• MAS současně upozorňuje, že tento závěr ještě předává k závěrečnému ověření 

způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO OPZ
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Lhůty

Hodnocení FN a P: do 30 PD ze strany MAS (po ukončení příjmu žádostí) 
• Odvolání: do 15 KD ze strany žadatele (po obdržení výsledku) Věcné 
hodnocení: do 50 PD ze strany MAS (po ukončení FN a P) • Odvolání: do 15 KD 
ze strany žadatele (po obdržení výsledku) 
Výběr projektů: do 20 PD ze strany MAS (po ukončení věcného hodnocení) 
Závěrečné ověření způsobilosti: ŘO provádí neprodleně dle administrativních 
kapacit 
Vydání právního aktu u doporučených žádostí: do 3 měsíců ze strany ŘO OPZ 
Odeslání první zálohové platby: do 10 pracovních dní od vydání právního aktu 
Další zálohové platby v půlročním intervalu – vždy se Zprávou o realizaci projektu 
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6) Publicita
• Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – je možno 

využít el. šablonu z www.esfcr.cz  nebo https://publicita.dotaceeu.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 pouze jeden plakát

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
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7) IS KP14+
Webová aplikace pro žadatele o podporu z Evropských strukturálních a 
investičních fondů (ESIF) v období 2014-2020 - https://mseu.mssf.cz/

https://mseu.mssf.cz/help/TescoSwElevatedTrustToolCZ.msi
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Prostřednictvím IS KP14+

probíhá podání úloh:
• Žádost o podporu

• Žádost o platbu – zálohová, průběžná, závěrečná

• Zprávy o realizaci – průběžná, závěrečná (ZoR se v IS KP14+ zobrazí
po schválení právního aktu, depeše s upozorněním na blížící se termín podání)

• Žádosti o změnu – ze strany příjemce i ze strany ŘO (MPSV)

• Veškerá komunikace mezi žadatelem a MAS/MPSV – formou depeší

Podání všech úloh je pouze elektronické prostřednictvím IS KP14+ !!!
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HW a SW požadavky
• Pro bezproblémový chod doporučujeme nejnovější verzi prohlížeče 

INTERNET EXPLORER.

• K podepsání úloh je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis. Aby 
bylo možné úlohy podepsat, je nutné mít na počítači nainstalovanou 
aplikaci  MS Silverlight a balíček TescoSW Elevated TrustTool, který slouží 
pro přístup k podpisovým certifikátům.

• Instalační balíček TescoSW Elevated TrustTool naleznete v MS2014+ na 
záložce HW a SW požadavky.

• Na záložce „FAQ“ (podzáložka „FAQ elektronický podpis“) jsou k dispozici 
principy práce s certifikáty.

http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx
https://mseu.mssf.cz/help/TescoSwElevatedTrustToolCZ.msi
https://mseu.mssf.cz/help/TescoSwElevatedTrustToolCZ.msi
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Elektronický podpis
Elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát

• Platnost 1 rok – platnost certifikátu ještě min. 3 dny po podpisu!

• Poskytovatelé:

 PostSignum České pošty (Czech point)

 První certifikační autorita

 Eidentity
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Info k IS KP14+
• Žadatel by měl vždy přístup do portálu s rolí správce přístupů. Pouze s 

touto rolí lze přidávat/odebírat další uživatele (čtenář, editor, signatář, 
zmocněnec).

• K podepisování všech nebo určitých úloh je možné zmocnit jinou osobu 
plnou mocí, která se oskenovaná nahraje do IS KP14+.

• Informace o stavu projektu včetně výsledků hodnocení projektu se 
žadatel/příjemce dozví pouze přes systém.

• Dokument Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení podmínek včetně 
podmínek bude příjemci zpřístupněn taktéž pouze přes systém.

• Komunikace s MAS a MPSV po podání projektové žádosti bude probíhat 
pouze prostřednictvím depeší (zpráv) přes systém.
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Info k IS KP14+
• Doporučujeme si v IS KP14+ nastavit notifikace na telefon nebo e-mail, 

kde budete informováni o události/změně stavu projektu či o případných 
výzvách k doplnění/vysvětlení.

• Depeše se považuje za doručenou dnem odeslání, nikoli dnem přečtení 
(možnost notifikace na e-mail či sms).

• Všechny přílohy se přikládají pouze elektronicky.

• Jednotlivé přílohy se nenahrávají na záložku „Dokumenty“, ale na různá 
místa podle oblasti, do které spadají (týká se plných mocí a veřejných 
zakázek).
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8) Zpráva o realizaci
• Předkládá se prostřednictvím IS KP14+ do 30 dnů po ukončení každého 

monitorovacího období

• Monitorovací období trvá zpravidla 6 měsíců

• ŘO OPZ provádí kontrolu Zprávy o realizaci do 40 pracovních dnů ode dne 
jejího předložení
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9) 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/file/9003/

• Dokumenty MAS – Interní postupy, Výzva MAS

 www.maskd.cz

https://www.esfcr.cz/file/9002/
https://www.esfcr.cz/file/9003/
http://www.maskd.cz/
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Děkujeme za pozornost

Bc. Lenka Křížová, DiS. 

vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD 

 
MAS Královédvorsko, z.s. 

náměstí Václava Hanky 828 (kino Svět) 

544 01 Dvůr Králové nad Labem 
tel.: 739 243 465 

www.maskd.cz 


