Seminář pro žadatele MAS

Výzva č. 1
Výzva MAS Posázaví –
Sociální a komunitní práce – I.
Benešov 10. 5. 2018

Obsah semináře

• Seznámení s vyhlášenou výzvou MAS
• Podávání Žádosti o dotaci, podpůrné dokumenty
• Praktické rady k vyplnění žádosti v ISKP 2014+
• Proces hodnocení a výběru projektů

Základní informace
Název výzvy:
Číslo výzvy:

Sociální a komunitní práce – I.
561/03_16_047/CLLD_16_02_090

Datum vyhlášení výzvy MAS:

17. 4. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:

17. 4. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

17. 4. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

4. 6. 2018, 12:00 hodin

Finanční alokace výzvy:

8 700 000,- Kč

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat
36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2022

Oprávnění žadatelé a partneři

Oprávnění žadatelé pro tuto výzvu:
• Obce
• Dobrovolné svazky obcí

Oprávnění partneři pro tuto výzvu:
• Partneři s finančním příspěvkem
• Partneři bez finančního příspěvku

Financování
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč
Forma financování:

ex ante / ex post

Míra podpory:
EU 85 %
ČR 10 %
Příjemce 5 %

Podporované aktivity
Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění
činností a výkonu sociální práce na svém území podpora profesionální realizace sociální práce jako
činnosti zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či
komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí
(podpora využití specifických metod a technik sociální
práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu
sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob
sociálně
vyloučených
či
sociálním
vyloučením
ohrožených na úrovni odborných postupů při případové
práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci
apod.).

Podporované aktivity
Bude podporován výkon sociální práce na obcích (typu I.,
II. i III.), včetně jeho dostatečného personálního zajištění.
Podporovány budou především preventivní aktivity
směřující k pozitivní změně v daném území obce,
posilování vzájemných vazeb a spolupráce mezi obyvateli,
organizacemi a institucemi. Důraz by měl být kladen
především na znalost místního prostředí, dostupnosti a
kapacit sociálních služeb a vzájemnou komunikaci a
spolupráci mezi sociálními pracovníky a dalšími aktéry.
Podporovány budou projekty zaměřené na participativní
metody práce s klienty (zapojování klientů do rozhodování)
a s osobami/skupinami osob, které jsou ohroženy
sociálním
vyloučením,
rozvoj
síťování
služeb,
multidisciplinární spolupráce atd.

Podporované aktivity

Součástí nákladů projektu mohou být i náklady na
celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků na obcích v
souladu s § 111 zákona o sociálních službách, a to v
rozsahu minimálně 40 hodin za celé období realizace
projektu.

Podporované aktivity
Doplňkově budou k výše uvedeným programům a
činnostem podporovány i aktivity místních subjektů
působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a
síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb a
programů podporujících sociální začleňování a prevenci
sociálního vyloučení a programů zaměřených na vznik a
rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v
sociálně vyloučených lokalitách. S ohledem na to, že
projekty v rámci této výzvy musí mít vždy přímý dopad na
cílovou skupinu osob (klientů), procesy koordinace a
síťování nemohou být podporovány samostatně, ale pouze
ve vazbě na přímou práci s cílovými skupinami osob
(klienty).

Podporované aktivity

V této výzvě nejsou podporovány projekty zaměřené na
tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb obcí
/ příp. akčních plánů (tj. zavádění, realizace, sledování a
vyhodnocování procesů střednědobého plánování) a na
procesy související s vytvářením sítí sociálních služeb ve
smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (tj.
síť sociálních služeb jako součást střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb kraje).

Podporované aktivity

Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na
vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou
práci s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v
přímé práci, tj. odborné pracovní pozice hrazené z přímých
nákladů, s cílem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a
dovedností při práci s cílovými skupinami, a to v rozsahu
minimálně 40 hodin za celé období realizace projektu.

Cílové skupiny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
osoby se zdravotním postižením (včetně̌ osob s duševním onemocněním)
osoby s kombinovanými diagnózami
imigranti a azylanti
oběti trestné činnosti
osoby pečující o malé děti
osoby pečující o jiné závislé osoby
rodiče samoživitelé
osoby dlouhodobé či opakovaně nezaměstnané
osoby ohrožené předlužeností
osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
osoby v nebo po výkonu trestu
osoby opouštějící institucionální zařízení
osoby ohrožené vícenásobnými riziky
osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách pouze však ve vztahu k doplňkovým
aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených
nebo sociálním vyloučením ohrožených
neformální pečovatelé

Indikátory
Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

67001

Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

Měrná jednotka

Typ indikátoru

Kód

Název indikátoru

80500

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty

Výstup

67315

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž
služba naplnila svůj účel

Osoby

Výsledek

67310

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální
práce naplnila svůj účel

Osoby

Výsledek

62500

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své Osoby
účasti

Výsledek

62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

62800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají
Osoby
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují
si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

Výsledek

Způsobilost výdajů
Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace
projektu. Datum zahájení realizace projektu nesmí
předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. V případě
podpory poskytované v režimu blokové výjimky ze zákazu
veřejné podpory může platit omezení, že zahájení realizace
projektu musí následovat po termínu předložení žádosti o
podporu.
Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou
k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s
nepřímými náklady .

Způsobilost výdajů

Nepřímé náklady maximálně ve výši 25 % výdajů
Identifikace přímých a nepřímých nákladů
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797894

Vzdělávání zaměstnanců žadatele, partnera nebo dalších subjektů
zapojených do projektu může zakládat veřejnou podporu.

Omezení při nákupu služeb
Podíl nákupu služeb na celkových přímých
způsobilých nákladech projektu

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše uvedenému
procentu (25%)

Do 60 % včetně

25 %

Více než 60 % a méně než 90 %

Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 %

90 % a výše

Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %

Podávání Žádosti o dotaci

Žadatel (statutární zástupce žadatele, případně odpovědná
osoba) musí mít vlastní elektronický podpis = kvalifikovaný
certifikát
Text výzvy a přílohy naleznete na webu na
http://leader.posazavi.com/cz/Article.aspx?ArticleId=5316

Podávání Žádosti o dotaci

Podání elektronické žádosti o dotaci přes MS 2014+ (IS
KP14+) https://mseu.mssf.cz/
Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě
prostřednictvím IS KP14+
Prohlížeč Internet explorer, Firefox
Povinná registrace od systému – jednotlivé osoby mají role
u žádosti (signatář, správce přístupů, editor, čtenář)

Podávání Žádosti o dotaci

Edukační videa
http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-naprojekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-vramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz//dokument/797956

Dokumenty

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/
Veřejné zakázky
https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz

Proces hodnocení projektů
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
- první fáze hodnocení projektů
- hodnocení provádí určení pracovníci MAS
- výsledek hodnocení je zaznamenám do MS 2014+
Kritéria přijatelnosti:
1. Oprávněnost žadatele
2. Partnerství
3. Cílové skupiny
4. Celkové způsobilé výdaje

Proces hodnocení projektů

5.
6.
7.
8.
9.

Aktivity
Horizontální principy
Trestní bezúhonnost
Soulad projektu s CLLD
Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity
žadatele

Kritéria formálních náležitostí:
1. Úplnost a forma žádosti
2. Podpis žádosti

Proces výběru projektů
Věcné hodnocení:
- druhá fáze hodnocení projektů
- u žádostí, které uspěly v hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti
- pro žádosti bude zpracován odborný posudek
- hodnocení provádí Výběrová komise MAS
Oblasti věcného hodnocení:
1. Potřebnost pro území MAS
2. Účelnost
3. Efektivnost a hospodárnost
4. Proveditelnost

Proces výběru projektů

1. Potřebnost pro území MAS (max. počet bodů 35)
Vymezení problému a cílové skupiny
2. Účelnost (max. počet bodů 30)
Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu
Způsob ověření dosažení cíle projektu
3. Efektivnost a hospodárnost (max. počet bodů 20)
Efektivita projektu, rozpočet
Adekvátnost indikátorů
4. Proveditelnost (max. počet bodů 15)
Způsob realizace a aktivit a jejich návaznost
Způsob zapojení cílové skupiny

Proces výběru projektů

Maximální počet je 100 bodů.
Minimální počet je 50 bodů.
Při hodnocení se používají 4 deskriptory
velmi dobře, dobře, dostatečně a nedostatečně.
Žádná hlavní otázka nesmí být ohodnocena deskriptorem 4
(nedostatečně), jinak žádost nebude podpořena.

Proces výběru projektů

Výběrová komise = hodnocení projektů
Výkonný výbor = výběr projektů
Programový výbor = potvrzení procesů
Kontrolní výbor = řešení žádostí o přezkum
ŘO OP Z = závěrečné ověření způsobilosti

Další informace

Zprávy z MAS
http://leader.posazavi.com/cz/Area.aspx?AreaId=94
Aktuální informace pro žadatele a příjemce na webu Posázaví:
Pravidla pro žadatele
Aktuální výzvy
Harmonogram výzev
MS 2014+
Seznam projektů
Kontakty
Interní postupy
Publicita
http://leader.posazavi.com/cz/Article.aspx?ArticleId=5258

Děkujeme za pozornost

Kontakty:
Bohuslava Zemanová
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
zemanova@posazavi.com, 723 881 081
Marie Škvorová
manažerka MAS
skvorova@posazavi.com, 723 462 606

