Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
Integrovaný regionální OP
OP Zaměstnanost

Výzva MAS Lašsko_OPZ_Sociální
podnikání:
Termín a čas konání:

20. 9. 2018 v čase od 10:00 do cca 12:00 hodin

Místo konání:

Sídlo MAS Lašsko, Dolní Bašta 269, 742 66

Program semináře


Seznámení s výzvou



Podporované aktivity



Indikátory



Způsobilost výdajů



Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů



Základní informace o aplikaci MS2014+



Důležité odkazy



Diskuze

Seznámení s výzvou

Základní informace


Číslo výzvy:

607/03_16_047/CLLD_16_01_128



Prioritní osa:

2 Sociální začleňování a boj s chudobou



Investiční priorita:

2.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje



Specifický cíl:

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problému nezaměstnanosti a sociálního začleňování
ve venkovských oblastech



Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí:

3. 9. 2018, 4:00 hod.



Ukončení příjmu žádostí o podporu:

18. 11. 2018, 12:00 hod.

Cíl výzvy


Cílem výzvy je podpořit programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem
(nikoli komerčním), které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin
v území MAS Lašsko.

- Blíže v podporovaných aktivitách

Termíny a alokace
Finanční alokace výzvy



Rozhodná pro výběr projektů k financování:

4 152 950,- Kč



Minimální výše celkových způsobilých výdajů:

400 000,- Kč



Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

2 075 000,- Kč



Maximální délka projektu:

24 měsíců



Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

31. 12. 2022

Forma podpory: ex-ante (předfinancování projektů)/ex post

Realizace projektu - praxe


Zahájení realizace:

možné od 3. 9. 2018 – datum zahájení příjmu
žádostí

 !Projekt není schválen, riziko nezískání finančních prostředků!

Datum zahájení realizace projektu = počátek způsobilosti výdajů projektu


Proces schvalování projektu:

6 – 9 měsíců



Financování ex ante:

předfinancovaný projekt

Předfinancování projektu


Financování ex post:

dotace na účtu v den zahájení projektu
finance po vyúčtování projektu

Oprávnění žadatelé, cílové skupiny
Cílové skupiny

Oprávnění žadatelé


Nestátní neziskové organizace;



Obchodní korporace;



OSVČ



Sociální podniky.

osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním
vyloučením, a to:
➢ 1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
➢ 2. Osoby se zdravotním postižením – pro účely této aktivity: podle §
67 zákona č. 435/2004 Sb., zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů
➢ 3. Osoby v nebo po výkonu trestu – pro účely této aktivity: osoby,
které mají záznam v rejstříku trestů, do 10 let od ukončení výkonu
trestu
➢ 4. Osoby opouštějící institucionální zařízení – pro účely této aktivity:
osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
a to do 12 měsíců od opuštění zařízení
➢ 5. Osoby pečující o jiné závislé osoby – pro účely této aktivity: osoby
pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
➢ 6. Osoby pečující o malé děti – pro účely této aktivity: osoby, které
osobně pečují o dítě do 10 let věku; uplynutím věku dítěte v průběhu
realizace projektu pozbývá osoba statut cílové skupiny projektu
➢ 7. Osoby ohrožené vícenásobnými riziky – pro účely této aktivity:
osoby, které v období alespoň 6 měsíců před vznikem pracovního
poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí
podle zákona o hmotné nouzi

Míra podpory
– rozpad zdrojů financování
Typ příjemce dle pravidel spolufinancování

Evropský podíl

Příjemce

Státní
rozpočet

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost:
Obecně prospěšné společnosti
Spolky
Ústavy
Církve a náboženské společnosti
Nadace a nadační fondy
Místní akční skupiny
Svazy, asociace

85 %

15 %

0%

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

85 %

15 %

0%

Informace o křížovém financování
a nepřímých nákladech
Křížové financování


V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Nepřímé náklady


Nepřímé náklady:




25 % přímých nákladů projektu

př. Projekt za 1 300 000 Kč = 1040 000 Kč přímé náklady + 260 000 Kč nepřímé náklady

Procento nepřímých nákladů se snižuje při nákupu služeb nad 60 % nákladů projektu

Podporované aktivity

Podporované aktivity
1. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání – integrační sociální podnik
!Podrobně viz příloha výzvy
č. 2 – Popis podporovaných aktivit!
Povinné přílohy projektu:
Podnikatelský a finanční plán
Projekt nutno konzultovat s regionální konzultantkou pro MPSV:
https://www.ceske-socialni-podnikani.cz/poradenstvi/100-lokalni-konzultanti-mpsv/2587konzultantka-pro-moravskoslezsko-2

Indikátory

Indikátory


Nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit



Indikátory výstupů:

POVINNÉ K DODRŽENÍ (CÍLOVÁ HODNOTA NENULOVÁ)



Indikátory výsledků:

NEPOVINNÉ K DODRŽENÍ, ALE NUTNÉ SLEDOVAT



cílová hodnota NULA (možno dát i číslo, pokud je už známo), pokud jsou relevantní pro
projekt, napíše se v popisu indikátoru: BUDE SLEDOVÁNO V PRŮBĚHU PROJEKTU



ROZDĚLENÍ INDIKÁTORŮ VIZ TEXT VÝZVY



INDIKÁTORY V ŽÁDOSTI: nutné u všech vyplnit cílovou hodnotu a datum dosažení
cílové hodnoty – u nerelevantních cílová hodnota 0, datum dosažení = datum ukončení
projektu, popis indikátoru: NENÍ RELEVANTNÍ



Ve zprávách o realizaci projektu: UVEDENY KUMULATIVNĚ
- souhrnně VŽDY za období od počátku projektu
do konce příslušného monitorovacího období

Indikátory


Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů
- včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty



Nastavení je závazné
- úprava hodnoty = podstatná změna projektu – schvaluje MPSV

- nesplnění indikátorů = finanční sankce



Průběžné sledování naplnění

- zprávy o realizaci projektu


Prokazatelnost vykazovaných hodnot
- záznamy o každém klientovi, prezenční listiny atd. ověřitelné
případnou kontrolou, monitorovacími listy

Sankce při nesplnění závazků
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 %



Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou
k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního
programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).



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:

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

10213

Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře
Počet podpořených již existujících
sociálních podniků

Organizace

Výstup

Organizace

Výstup

10212

U úspěšného projektu:


povinnost kromě indikátorů se závazkem vykazovat dosažené hodnoty také
pro relevantní indikátory:

Kód

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ indikátoru

50130

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce

Osoby

Výsledek

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce

Podniky

Výstup

62500

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své
účasti
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

Osoby

Výsledek

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

62600
62800

Způsobilost výdajů

Způsobilost výdajů
Věcná způsobilost


Informace ke způsobilým výdajům: KAPITOLA 6 Specifické části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ

Časová způsobilost


Náklady vzniklé v době realizace projektu



Datum zahájení realizace projektu NESMÍ předcházet datu vyhlášení výzvy MAS

Přímé x Nepřímé x NEZPŮSOBILÉ náklady
Způsobilé výdaje:




PŘÍMÉ NÁKLADY


Popsány jednotkově v rozpočtu projektu



Vykazují se ve zprávách o realizaci a při kontrole na místě

NEPŘÍMÉ NÁKLADY


Zpravidla 25 % přímých způsobilých nákladů projektu



Nutno mít účetně v pořádku, nevykazují se

Nezpůsobilé výdaje
-

NESMÍ BÝT Z PROJEKTU HRAZENY VŮBEC

Obvyklé mzdy: ISPV - Informační systém o průměrných výdělcích


http://www.mpsv.cz/ISPV.php

Hodnocení a výběr projektu

Proces hodnocení a výběru projektů


Problematika hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí,
věcného hodnocení a výběru projektů


viz Příloha č. 1 Výzvy MAS – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů



viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ



Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS Lašsko z. s.



Potvrzení výběru projektů a právní akt zajišťuje MPSV



Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než umožňuje výzva nejsou
akceptovány



DOPORUČENÍ PŘI PSANÍ ŽÁDOSTI:


Dokázat žádostí odpovědět hodnotitelům na každou podotázku z přílohy č. 1 výzvy

(je-li relevantní)

PODÁNÍ ŽÁDOSTI V MS2014+




On-line aplikace


Nevyžaduje instalaci do PC



Vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem



Vyžaduje instalaci doplňkových komponent (viz příručka)



Lze pracovat pouze v prohlížeči Internet Explorer

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+

https://www.esfcr.cz/file/9143/
!!!PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE NUTNÉ MÍT AKTIVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS, ŽÁDOST SE V
PAPÍROVÉ PODPOBĚ NEPODÁVÁ!!!
!K práci v systému možno využít telefonických, e-mailových i osobních konzultací
konzultací s manažerem OPZ MAS Lašsko!

MS2014+(též IS KP14+)

Základní menu

⚫

Žadatel

Vytvoření nové žádosti
Nová žádost
 Seznam programů a výzev (uživatel vybere správný OP - OPZ)
 Otevřené výzvy (uživatel vybere Výzvu pro MAS č. 03_16_047 a klikne na modrý odkaz
individuální projekt)


27

Výběr podvýzvy – NEDÁ SE UŽ OPRAVIT!!!

MAS LAŠSKO

28

Postup vyplňování žádosti


ŘÍDIT SE PŘÍRUČKOU PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI



Vyplňovat záložky POSTUPNĚ dle navigačního menu v levé části obrazovky SHORA DOLŮ


vepsaná data se propisují do dalších záložek



bez vyplnění dat vyšších záložek se nemusí zpřístupnit záložky nižších záložek (např.
Rozpočet)



Žlutá pole

= povinná



Šedivá pole
nejsou

= volitelná (zpřístupní se podle dat vyplňovaných během žádosti, nebo
podle zadaných dat povinná)



Bílá pole

= vyplňuje systém

DOPORUČENÍ:
!VŠE UKLÁDAT!
DELŠÍ TEXTOVÉ POLE NEJPRVE VEPSAT DO WORDU A POTÉ PŘEKOPÍROVAT
PRO PŘÍPADNÉ KONZULTACE:

DÁT SI MANAŽERA MAS V ŽÁDOSTI JAKO ČTENÁŘE PROJEKTU

(ZÁLOŽKA PŘÍSTUP K PROJEKTU), UŽIVATELSKÉ JMÉNO MANAŽERA: UBARNEVA

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/


Výzva MAS včetně příloh:

http://www.maslassko.cz/opz.php


Další pravidla pro žadatele a příjemce:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz


Obvyklé ceny a mzdy:

https://www.esfcr.cz/obvykle-ceny-a-mzdy-platy-opz

DĚKUJI ZA POZORNOST
Mgr. Eva Arnošt
MAS Lašsko z. s.
Dolní Bašta 269, Štramberk, 742 66
Tel:

(+420) 737 241 355

E-mail:

animacemaslassko@gmail.com

www.maslassko.cz

