OPS pro Český ráj
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3.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJOPZ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I.
VAZBA NA VÝZVU ŘO OPZ Č. 047 VÝZVA PRO
MAS NA PODPORU STRATEGIÍ KOMUNITNĚ
VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE
SOBOTKA, 2.10.2017
HTTP://WWW.CRAJ-OPS.CRAJ.CZ/

Program semináře
2

 Návaznost „podvýzvy MAS“ na výzvu OPZ č. 047
 Projektová žádost v ISKP14+
 Základní údaje o výzvě

 Zaměření výzvy na jednotlivé aktivity
 Způsobilé výdaje
 Dotazy, diskuze

Návaznost „podvýzvy MAS“ na výzvu OPZ č. 047
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03_16_047
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního
rozvoje
https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz
Prioritní osa 2
Investiční priorita 2.3
Specifický cíl 2.3.1

Sociální začleňování a boj s chudobou
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

Pro žadatele MAS se vztahují Obecná část pravidel a Specifická část pravidel
pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a nepřímými náklady
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Výzvy MAS
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Web stránky OPS pro Český ráj
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Základní údaje o výzvě
176/03_16_047/CLLD_16_01_083
Datum a čas vyhlášení

18.9.2017, 04:00 hodin

Datum a čas zpřístupnění formuláře
žádosti o podporu v MS2014+

18.9.2017, 04:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o
podporu v MS2014+

18.9.2017, 04:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o
podporu v MS2014+

20.10.2017, 12:00 hodin

Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu

31.12.2021

Míra podpory

85-100 %

Forma podpory

Ex ante/ ex post

Časová způsobilost

od data vyhlášení výzvy

Finanční alokace výzvy
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 Alokace: 4 000 000 Kč
 Minimální výše CZV

400 000 Kč
 Maximální výše CZV 4 000 000 Kč
 Max. délka projektu

36 měsíců

Oprávnění žadatelé, partneři
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Projekty zaměřené pouze na poskytování sociálních služeb v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
Projekty zaměřené na další programy a činnosti v oblasti sociálního
začleňování:
 Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace
zřizované kraji;
 Nestátní neziskové organizace;
 Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce;
 Poskytovatelé sociálních služeb;
 Školy a školská zařízení.
Oprávnění partneři:
Partneři s finančním/ bez finančního příspěvku
sociální služby – pouze bez fin. příspěvku

Veřejná podpora
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 Sociální služby (SS) budou financovány formou

VYROVNÁVACÍ PLATBY
Viz příloha č. 3 výzvy MAS
 Fakultativní činnosti SS a další programy a

činnosti soc. začleňování, které nejsou SS, jsou
službami mimo režim veřejné podpory

Cílové skupiny
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 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením









ohrožené
Osoby se zdravotním postižením, kombinovanými
diagnózami a ohrožené specifickými zdravotními riziky
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Oběti trestné činnosti
Osoby po výkonu trestu a opouštějící institucionální
zařízení
Osoby ohrožené předlužeností
Osoby pečující o malé děti a jiné závislé osoby
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

Podporované aktivity – sociální služby
obecné informace
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 služby registrované v souladu se zákonem č.

108/2006 Sb., o sociálních službách
 zároveň součástí sítě sociálních služeb uvedené

ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
příslušného kraje (popř. obce)
 pověření (do vydání právního aktu)

Podporované aktivity – sociální služby
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Odborné sociální poradenství
Terénní programy
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Krizová pomoc (i pobytová forma)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální rehabilitace
Sociálně terapeutické dílny
Služby následné péče
Podpora samostatného bydlení
Osobní asistence
Odlehčovací služby (pobytové)
+ celoživotní vzdělávání pracovníků












Terénní nebo
ambulantní
forma

Podporované aktivity - Další programy a činnosti v oblasti
sociálního začleňování (fakultativní činnosti)
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 Aktivity směřující k mladým lidem ze sociálně









znevýhodněného prostředí
Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí
svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními
tresty
Motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo
k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální
situaci
Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob, neformální
péče a sdílené péče, včetně rozvoje paliativní péče
Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability
osob z cílových skupin
Aktivity zaměřené na rozvoj
sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného
bydlení

Způsobilost výdajů
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 Věcná způsobilost: kapitola 6 Specifické části

pravidel
 Časová způsobilost: náklady vzniklé v době realizace
projektu (datum zahájení realizace projektu nesmí
předcházet datu vyhlášení výzvy MAS)
 podíl investičních výdajů na CZV nesmí být vyšší než
50 %
 nepřímé náklady ve výši 25 % (vymezení kapitola
6.4.16 Specifických pravidel)

Způsobilost výdajů
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Kategorie způsobilých výdajů OPZ
1. Celkové způsobilé výdaje
1.1 Přímé náklady – vše co přímo souvisí s CS nebo
výstupy projektu
1.2 Nepřímé náklady - Max. 25 % přímých
způsobilých nákladů projektu
2. Celkové nezpůsobilé výdaje – v žádosti o podporu se
nevyplňují
!!! Pro projekty platí omezení, že podíl investičních

výdajů v rámci celkových způsobilých výdajů nesmí být
vyšší než 50 %.

Způsobilé výdaje – přímé náklady
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 Osobní náklady










mzdy a platy pracovníků, kteří jsou zaměstnáni přímo pro projekt
úvazek max 1,0 u všech subjektů (příjemce i partneři)
tabulka obvyklých cen, mezd a platů, Informační systém průměrného výdělku (ISPV)
dostupný na www.mpsv.cz/ISPV.php

Cestovné
Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu
Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov
Odpisy
Drobné stavební úpravy


Max. do výše 40 000 Kč za každou účetní položku majetku v jednom zdaňovacím období

 Nákup služeb (pronájem prostor, animační služby)
 Přímá podpora cílové skupiny
 mzda-max. limit stanovený pro měsíc práce zaměstnance je ve výši trojnásobku
minimální mzdy za měsíc při 40hodinové týdenní pracovní době


cestovné, stravné

 DPH (pro plátce DPH – ZV je část DPH na kterou není nárok na odpočet na

vstupu, pro neplátce DPH – celé)

Způsobilé výdaje – nepřímé náklady
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Max. 25 % přímých způsobilých nákladů projektu
 administrativa,

řízení

projektu

(včetně

finančního),

účetnictví,

personalistika komunikační a informační opatření, občerstvení a
stravování a podpůrné procesy pro provoz projektu
 cestovní náhrady spojené s pracovními cestami RT
 spotřební materiál, zařízení a vybavení (papír…)
 prostory pro realizaci projektu (nájemné, vodné, stočné, energie…)
 ostatní provozní výdaje (internet, poštovné, telefon…)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Příklady
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 Náklady související s provozem (pohonné

hmoty, povinné ručení) – nepřímý náklad
 Používání vozu k dojíždění za klienty –
přímý náklad (výdaj musí být nezbytný pro projekt
a dosažení cíle)

Zdůvodnění potřebnosti v žádosti o podporu

Příklady
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 Cestovné pro CS – přímý náklad (Přímá podpora) X

cestovné pracovníků RT (např. sociální pracovníci,
terénní pracovníci) – nepřímý náklad
 Pronájem místností pro práci s

CS – přímý
náklad (Nákup služeb) X pronájem místností pro RT
– nepřímý náklad

Indikátory
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 6

70 01 (kapacita podpořených zařízení)– počet míst
vyjádřených jako max. počet osob, které může podpořená služba či
program v danou chvíli obsloužit
 6 00 00 (celkový počet účastníků) – identifikovaní účastníci
přesahující bagatelní podporu (více jak 40 hodin/projekt)
 6 70 10 (využívání podpořených služeb)– anonymní klienti či
osoby s bagatelní podporou
Povinné k naplnění – sankce
!!!Bagatelní podpora:
Je stanoven limit, že účastníkem/podpořenou osobou z hlediska indikátorů, je
pouze osoba, která:
a) získala v daném projektu podporu v rozsahu minimálně 40 hodin (bez ohledu
na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu) a zároveň
b) alespoň 20 hodin z podpory, kterou osoba v daném projektu získala, nemá
charakter elektronického vzdělávání.

Indikátory
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Povinné k vykazování, bez sankce

Povinná příloha žádosti o podporu
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Pro aktivity 1.1:
 Údaje o sociální službě (vzor naleznete v příloze č. 4
výzvy MAS)
V příloze č. 5 výzvy najdete pomůcku k vyplnění povinné
přílohy žádosti o podporu – Údaje o sociální službě.

Pro aktivitu 1.2:
 Popis podporovaných projektových aktivit
Žadatel stručně popíše, jaké aktivity hodlá realizovat, a to v
maximálním rozsahu 1 A4.

Právní předpisy
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 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 Vyhláška č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu

2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o soc. službách

Časový harmonogram
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Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti:
Kancelář MAS - 24 PD
Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií:
5 PD, prodloužení max. dalších 5 PD
opravu je možno žadatelem provést max. dvakrát!
Věcné hodnocení:
Výběrová komise – 35 PD
Předložení seznamů projektů Programovému výboru, který provede výběr
projektů
Do 15 PD po ukončení věcného hodnocení
Zveřejnění výsledku výběru projektů
Do 15 PD na webu http://www.craj-ops.craj.cz/

Přezkum hodnocení projektů: žadatel podává do 15 kalendářních dnů ode dne doručení
oznámení o výsledku hodnocení projektů – řeší Kontrolní výbor MAS – lhůta 30 (60) dnů

Způsob hodnocení a výběru projektů
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Příloha č.2
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
 Kritéria věcného hodnocení

Kritéria formálních náležitostí
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Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná.

Kritéria
přijatelnosti
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 nejsou napravitelná

Věcné hodnocení
 potřebnost pro území MAS
vymezení problému a cílové skupiny

 účelnost
cíle a konzistentnost (intervenční logika projektu), způsob ověření
dosažení projektu

 efektivnost a hospodárnost
efektivita projektu, rozpočet, adekvátnost indikátorů

 proveditelnost
způsob realizace aktivit a jejich návaznost, způsob zapojení cílové
skupiny

Výběrová komise + expertní hodnocení
min 50 bodů ze 100 a deskriptor 1-3

DĚKUJEME ZA POZORNOST
RNDr. Robert Rölc, Ph.D.
rolc-opscr@seznam.cz
Tel.: +420 606 603 194
Ing. Veronika Horáková
veronika1horakova@seznam.cz
Tel.: +420 739 017 494
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