
Seminář pro žadatele 

ve výzvách OPZ



Seminář se vztahuje k výzvám z Operačního programu Zaměstnanost (=OPZ):

== opakování /doplnění ==
• Prorodinná opatření I.  
• Zajištění služeb STD v ORP Králíky
• Prorodinná opatření II. 

== Avízo pro projekty doporučené k výběru ==
• Podpora pečujících osob a neformální péče
• Programy a aktivity v oblasti OSPOD
• Podpora sociálně vyloučených lokalit II
• Podpora dětských skupin
• Podpora sociálního podnikání



Program:

• Důležité dokumenty pro podpořené žadatele (kde je najdu)

• Co budu v průběhu realizace dokládat (realizovat)?

• Obsah pravidel

• Další důležité informace



Důležité dokumenty pro podpořené žadatele - pravidla:

• Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost

• Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také nepřímými 
výdaji

• Výzva MAS ORLICKO, z.s. 
(nejzasší termín ukončení projektu, podporované aktivity, cílové skupiny) –
důležité při zvažování změn projektu)

Pro potřebu evidence účastníků (naplňování indikátorů):
• Monitorovací list podpořené osoby (obsažen v obecných pravidlech)
• Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů



Důležité dokumenty pro podpořené žadatele – pokyny k práci se systémem 
MS 2014+:

• Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS 
KP14+

• Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP 14+

Pro potřebu prorodinných opatření:

• Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
• Vzor přihlášky

A další dokumenty – na stránkách www.esfcr.cz v sekci: PŘÍJEMCI

http://www.esfcr.cz/


Na webu MAS ORLICKO, z.s. v sekci příslušné výzvy:

POZOR, 

vždy zkontrolujte, že 
pracujete s poslední 
platnou verzí 
dokumentu.



Co čeká žadatele, jejichž projekty jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na ŘO 
(MPSV) – postoupeny byly 8.8.2018:

• Podpora pečujících osob a neformální péče
• Programy a aktivity v oblasti OSPOD
• Podpora sociálně vyloučených lokalit II
• Podpora dětských skupin
• Podpora sociálního podnikání

• Závěrečné ověření postupů MAS (- byla 
výzvy správně zadministrována na 
MAS?) 

Závěrečné ověření způsobilosti projektu ze strany ŘO:

Možné výsledky:
• MAS doporučila bez výhrad ➔ ŘO doporučí bez výhrad
• MAS doporučila s výhradou ➔ ŘO doporučí s výhradou , kdy může a nemusí 

respektovat stanovisko MAS a to jak v prospěch, tak neprospěch žadatele

Následně ŘO informuje žadatele o DOPORUČENÍ PROJEKTU K PODPOŘE, vyzve 
žadatele k zapracování výhrad do projektu a k doložení požadovaných příloh k 
rozhodnutí 



Co čeká žadatele, jejichž projekty jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na ŘO 
(MPSV) – postoupeny byly 8.8.2018:

• Podpora pečujících osob a neformální péče
• Programy a aktivity v oblasti OSPOD
• Podpora sociálně vyloučených lokalit II
• Podpora dětských skupin
• Podpora sociálního podnikání

Při zapracování výhrad do projektu 
postupuje žadatel stejně jako při tvorbě 
žádosti  - tj. edituje jednotlivé záložky 
projektu.

Dokládané přílohy:
• Identifikace bankovního účtu 
• Údaje z oblasti kategorie intervencí (statistické údaje – z nabídky v systému)
• Data zahájení a ukončení realizace (je možno měnit)
• Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti
Součástí výzvy jsou podrobné pokyny jak postupovat a kontakt na osobu z ŘO, se 
kterou je možné konzultovat.
V případě dotazů je možné obracet se i na MAS.

Následně proběhne vydání Právního aktu a výplata zálohové platby.



• Podpora pečujících osob a neformální péče
• Programy a aktivity v oblasti OSPOD
• Podpora sociálně vyloučených lokalit II
• Podpora dětských skupin
• Podpora sociálního podnikání

Obvykle do 2 měsíců (od 8.8.2018) –
kontrola způsobilosti ze strany ŘO a výzva 
žadatele k úpravě žádosti  (říjen 2018)

Obvykle do 2 měsíců od doplnění 
požadovaných příloh – vydání právního 
aktu. (prosinec 2018)

Vyplacení zálohové platby: 

Měsíc před zahájením realizace nebo do 
20 PD od vydání právního aktu.

X

Zálohy jsou vypláceny pouze do konce 
listopadu a pak až po schválení státního 
rozpočtu (únor)

V loňském roce byly projekty předány na 
konci srpna a žadatelé ještě obdrželi 
zálohové platby v daném roce.

U všech žadatelů, kteří plánují zahájení 
realizace začátkem roku, jsme doplnili 
depeše s předáním projektu o informaci, 
o této skutečnosti, případě o souběhu s 
dalšími aktivitami.

Změny stavů na žádostech budeme také 
průběžně monitorovat.



Co čeká všechny žadatele:



Obecná pravidla pro 

žadatele a příjemce



Indikátory – kapitola 18 . 1. (monitorování na úrovni projektu)

Obsahuje důležité informace týkající se sledování a vykazování indikátorů – doporučuji 
prostudovat.

• Cílové hodnoty indikátorů jsou závazné a lze je měnit pouze podstatnou změnou
projektu (děje se pouze vyjímečně)

Sankce při neplnění cílových hodnot indikátorů:



Sběr údajů:

Údaje o počtu účastníků ( 6 00 00) je potřeba zadat do systému IS ESF 2014 (odkaz 
na práci se systémem v podkladech pro podpořené žadatele). Do systému je třeba 
se zaregistrovat na základě přihlašovacích údajů poskytnutých ŘO. Odkaz na 
příručku v práci se systémem je součástí podkladů pro žadatele.

Systém umožňuje i skupinové exporty, atd …

MAS ORLICKO, z.s. nemá přístup k dispozici (pouze podpoření žadatelé).



Důležité – kapitola 18.1.3.1. – Pravidla pro zápis údajů do IS ESF 2014

Doporučuji prostudovat. Je uvedeno co lze/nelze započíst.

Další informace:
- Podrobnost záznamů
- Ochrana osobních údajů
- …. 



Důležité – kapitola 18.1.3.1. – Pravidla pro zápis údajů do IS ESF 2014

Doporučuji prostudovat. Je uvedeno co lze/nelze započíst.



Důležité – kapitola 18.1.3.1. – Pravidla pro zápis údajů do IS ESF 2014

Doporučuji prostudovat. Je uvedeno co lze/nelze započíst.

- U příměstských táborů doporučujeme zadávat vždy po proběhnutí 
příslušné vlny turnusů  

- Žádost ŘO – vkládat průběžně (vykazování MPSV vůči EU).

Žadatel musí mít  k dispozici vlastní evidenci, na základě které zapisuje údaje do 
systému IS ESF / případně do ZOR (pokud nejsou automaticky plněny z IS ESF).

Základním nástrojem pro sběr potřebných údajů je „Monitorovací list podpořené 
osoby (viz. podklady pro žadatele a příjemce)





Závěr:
- Vyplnění Monitorovacího listu jako povinná podmínka účasti v projektu
- Vlastní přehledná evidence, z které je možné získat informaci o počtu hodin 

poskytnuté podpory (schopnost doložit při kontrole)
- Hlídat bagatelní podporu



Kapitola 18.2. – Plán aktivit projektu (na výzvu ŘO)

Kapitola 18.3. – Informace o podávání ZOR 

Obsahuje kromě informací o termínech zpracování ZOR i další informace, např:

• Možnost prodloužení lhůty pro předložení ZOR
• Další informace

Kapitola 19 – Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identitu











Pravidla pro použití log:

Loga jsou ke stažení na www.esfcr.cz v sekci 
PŘÍJEMCI

http://www.esfcr.cz/


Ochranná zóna: 1/3 velikosti loga



Závěr:
- Umístit ve vhodných prostorách informační plakát s využitím generátoru povinné 

publicity
- Zajistit prezentaci na webových stránkách
- U dalších výstupů vždy zkontrolovat, zda na nich má/nemá být povinná publicita
- Dbát na správnost používání log a ochranné zóny 

Fotodokumentace, případně dílčí informace na vyžádání pro potřeby MAS ORLICKO, 
z.s.



Kapitola 20 – Pravidla pro zadávání zakázek

Kapitola 20.2. – zásady při zadávání (VŠECH) zakázek OPZ

• Hospodárnost, efektivnost a účelnost
• Transparentnost a přiměřenost, rovné zacházení a nediskriminace

Vhodný nástroj – cenový marketing.

• Pozor na zákaz střetu zájmů:





Kapitola 20.3. – Způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Kapitola 20.5. – Zadávání zakázek , na které se nevztahují postupy stanovené zákonem





Kapitola 21 – Informace  o veřejné podpoře (definice, zápis)
Kapitola 22 – Definice horizontálních principů
Kapitola 23 – Šíření výstupů projektů (součinnost s ŘO na výzvu, atd…)
Kapitola 24 – Evaluace projektů (součinnost – vyplňování evaluačních dotazníků na výzvu, 
atd.)
Kapitola 25 – Udržitelnost (není relevantní)
Kapitola 27 – Informace o integrovaných nástrojích (včetně CLLD – MAS)
Kapitola 28 – Uchovávání dokumentů

10 let od ukončení realizace projektu – Skartační plán (pro potřebu kontrol)
Výčet dokumentů, které je třeba uchovávat

Kapitola 29 – Ukončení projektu
Kapitola 30 – důsledky nedodržení pravidel pro projekt
Kapitola 31 – Semináře a konzultace (odkaz na web www.esfcr.cz )

http://www.esfcr.cz/


Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce



Kapitola 5 – Změny projektu (PODSTATNÉ X NEPODSTATNÉ)

Změny projektu se ohlašují prostřednictvím systému MS 2014 .

K podání žádosti o změnu existuji příručka ( návod) – viz. informace pro žadatele.

Žadatel vždy musí uvést odůvodnění změny (slovní popis).



Kapitola 5 – Změny projektu (PODSTATNÉ X NEPODSTATNÉ)

NEPODSTATNÉ ZMĚNY









PODSTATNÉ ZMĚNY







Kapitola 6 – Způsobilé a nezpůsobilé výdaje







Mzdové výdaje , včetně dovolených, náhrad
Cestovní náhrady
Zařízení
Vybavení
Spotřební materiál
Nákup služeb
Drobné stavební úpravy

Definice
výdajů



NEPŘÍMÉ NÁKLADY (6.4.14 a následující)



NEPŘÍMÉ NÁKLADY (6.4.14 a následující)



6.4.16. – Vymezení nepřímých nákladů v OPZ

• Administrativa a řízení projektu
• Cestovní náhrady (cesty realizačního týmu)
• Spotřební materiál, zařízení a vybavení
• Prostory pro realizaci projektu
• Ostatní provozní výdaje



6.5. Dokládání výdajů



Zpracováno pro každý druh výdaje.



6.5.1. Pracovní výkazy



7. Účetnictví projektu



7. 3.  Příjmy projektu





7.6.  Finanční toky

Všechny projekty v režimu EX – ANTE (kap. 7.6.1.)

Vychází z finančního plánu ve Vaší žádosti 
Informace o lhůtách
Možnost předložení mimořádné žádosti o platbu 
….
















