Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské
metropolitní oblasti
vyhlašuje
40. výzvu k předkládání projektových záměrů
ROZVOJ SLUŽEB VEDOUCÍCH K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ
VE VAZBĚ NA VÝZVU OPZ Č. 03_16_048 INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE

ITI

Identifikace výzvy
Operační program

Operační program Zaměstnanost

Specifický cíl OPZ

2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu
práce

Číslo výzvy ŘO OPZ

03_16_048

Číslo výzvy nositele ITI

40

Opatření integrované strategie

O 3.2.2 Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce

Podopatření integrované
strategie

POP 1: Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování

Druh výzvy

kolová

Název pracovní skupiny
Řídicího výboru ITI

Zaměstnanost a sociální oblast

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele ITI
Datum a čas zahájení příjmu
projektových záměrů do
pracovní skupiny
Datum a čas ukončení příjmu
projektových záměrů do
pracovní skupiny

Datum jednání pracovní
skupiny Řídicího výboru ITI

Datum zahájení realizace
projektu
Datum ukončení realizace
projektu

20. 2. 2019 9:00

20. 2. 2019 9:00

25. 4. 2019 14:00
Jednání pracovní skupiny se bude konat vždy do 10 pracovních
dnů od data uzávěrky pro příjem projektových záměrů.
Termíny jednání PS budou uveřejněny na
http://itiplzen.cz/ridici-struktura/pracovni-skupiny/ a předkladatelé
projektových záměrů, které budou doručeny do termínu
uzávěrky, budou o datu a čase konání PS informováni
prostřednictvím e-mailu min. 5 pracovních dnů před jednáním
PS.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu
může být stanoven nejdříve 1. 10. 2019 i v případě, že první
právní úkon byl učiněn před tímto datem.
Do 30. 9. 2022. Realizace projektu nesmí být ukončena před
podáním žádosti o podporu.

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu pro výzvu

Evropský sociální fond – 27 530 532 Kč
Státní rozpočet max. 4 858 329 Kč
NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%

Míra podpory z Evropského
sociálního fondu a státního
rozpočtu
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %
Územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace:
EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
25 000 000 Kč

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou
k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v
rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na
elektronickou
verzi
tohoto
dokumentu
http://www.esfcr.cz/file/9002/).
Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními
předpisy pro tuto výzvu stanovuje následující omezení týkající
se veřejné podpory (včetně podpory de minimis):
Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy
nenaplňuje kumulativně znaky veřejné podpory, a tudíž
nezakládá veřejnou podporu.

Podmínky veřejné podpory

Použití finančních prostředků poskytovatelem služby na
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu,
především sociálních služeb, zakládá veřejnou podporu
slučitelnou se společným trhem však pouze v případě dodržení
zásad uvedených v příloze č. 4 výzvy (viz část 11 této výzvy)
„Podpora sociálních služeb na území ČR z OPZ v rámci SVL“,
které vychází z Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20.
prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (dále jen „Rozhodnutí č. 2012/21/EU“).
Sociální služby, které budou podpořeny v rámci výzvy, jsou
považovány za služby obecného hospodářského zájmu coby
pojmu evropského práva. Sociální služby budou financovány
formou vyrovnávací platby, upravené Rozhodnutím
č. 2012/21/EU.
Fakultativní činnosti sociální služby či jiné aktivity projektu,
které nejsou sociálnímu službami, jsou službami mimo režim
veřejné podpory.
U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat
veřejnou podporu nebo podporu de minimis, budou – pokud to
bude relevantní – aplikovány předpisy EU stanovující horní
hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů (tzv.
intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od typu
podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech
také od specifik cílové skupiny projektu. Pro podporu de
minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a
vymezené období.
Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci OPZ (odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu http://www.esfcr.cz/file/9002/).

Forma podpory

Ex ante financování

Zacílení podpory
Typy podporovaných projektů

Integrované projekty na podporu sociálního začleňování

Území realizace

Území plzeňské metropolitní oblasti vymezené ve Strategii ITI.
Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.
Odkaz na vymezení PMO: http://iti-plzen.cz/zakladniinformace/vymezene-uzemi/.
Seznam obcí je uveden vždy pod příslušnou ORP.

Oprávnění žadatelé

a) nestátní neziskové organizace
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
ve znění pozdějších předpisů,
 církevní právnické osoby zřízené podle zákona
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských
společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní,
vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní
ochranu dětí,
 spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
 ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích,
c) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
d) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace,
obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a
školská zařízení) působící v sociální oblasti,
e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní
společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská
zařízení),
f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení),
g)poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru
poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
ohrožené:
Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život
společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální
situace nemohou zapojit.
Osoby se zdravotním postižením:
Osoby s tělesným, mentálním, duševním nebo smyslovým
postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou
na pomoci jiné osoby.
Osoby s kombinovanými diagnózami:
Osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním,
smyslovým), jehož dopady činí nebo mohou činit osobu
závislou na pomoci jiné osoby.

Cílová skupina

Osoby pečující o malé děti:
Osoby pečující o osoby mladší 15 let.
Neformální pečovatelé:
Osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.
Rodiče samoživitelé:
Neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní,
ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných
vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou nebo s
partnerem, kteří pečují o osobu mladší 15 let.
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané:
Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok.
Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla
v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

Věcné zaměření
Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu se
schválenou strategií ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Podporované aktivity

Aktivity musí směřovat ke zvýšení kompetencí osob ohrožených
sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se mohly
lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Pro sociální
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo

sociálně vyloučených je hlavní podpora jejich přístupu ke
společenským zdrojům jako je zaměstnávání, vzdělávání,
bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana i možnost uplatňovat
svá práva. Podpora sociálního začleňování musí být v souladu
s komplexním regionálním/místním rozvojem, ke kterému
přispívají strategie ITI vytvářené na partnerském přístupu.
a) Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
prostřednictvím sociálních služeb.
b) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center
jako prostředků sociálního začleňování a prevence
sociálního vyloučení osob a skupin osob.
c) Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání,
sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti
sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou; podpora
partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé
úrovně veřejné správy a další instituce; posilování
informovanosti a efektivní komunikace o problematice
sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; podpora
plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj
nástrojů
sociálního
začleňování
jako
prevence
prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených
lokalit a bezdomovectví.
d) Podpora profesionální realizace sociální práce jako
aktivity 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.).
e) Programy na podporu rodičovských kompetencí,
získávání základních sociálních a profesních dovedností,
uplatnění se na trhu práce, apod., které přispívají k
sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního
vyloučení.
f) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně
znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného
života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.
Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č.

2 výzvy ŘO č. 03_16_048 (https://www.esfcr.cz/vyzva-048opz).
V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity
uvedené ve výzvě ŘO č. 03_16_48:
g) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro
osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na
návykových látkách.
h) Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a
řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství),
aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability
osob z cílové skupiny.
i) Programy prevence sociálně patologických jevů,
prevence kriminality a veřejného pořádku (asistenti
prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a
dalšími úřady, romský mentoring, preventivní programy
pro mladé osoby 15+ apod.).
j) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu
odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s
alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační
a resocializační programy, programy zaměřené na
pachatele domácího násilí, s cílem předcházení jejich
dalšího násilného chování.
V případě zaměření projektu na poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu, na poskytování sociální
službu/sociální služby (viz zejména aktivita pod písmenem
a) této výzvy) v kombinaci s jinou aktivitou výzvy žadatel
uvede v projektu sociální službu (v rozsahu základních
činností) vždy v rámci samostatné aktivity projektu, v
případě více druhů poskytovaných sociálních služeb v
projektu budou tyto popsány vždy v samostatných
aktivitách (nikoliv v rámci jedné aktivity). Žadatel zároveň
zpracuje přílohu 5a Údaje o sociální službě, která je
povinnou přílohou žádosti o projekt v případě zaměření
projektu na poskytování sociálních služeb/sociální služby.
Pomůcka k vyplnění přílohy 5a je uvedena v příloze č. 4
Podpora sociálních služeb na území strategie z OPZ výzvy
ŘO č. 03_16_48. (https://www.esfcr.cz/vyzva-048-opz).
V případě služeb obecné hospodářského zájmu (aktivita a)
sociální služby, aktivita c) sociální bydlení) nejsou způsobilým
výdajem výdaje investičního charakteru spojené s nákupem
dlouhodobého (hmotného i nehmotného) majetku a dále
výdaje spadající do křížového financování. Uznatelným výdajem
jsou pouze odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného

majetku používaného pro účely projektu.
Nebude podporováno:
- poskytování volnočasových aktivit a jiných činností
komerční povahy,
- jazykové kurzy (s výjimkou kurzů českého jazyka),
- rekvalifikační kurzy,
- tvorba vzdělávacích programů, vytvoření elearningových kurzů,
- osvětová činnost jako samostatný projekt,
- nájemné, kauce v souvislosti s aktivitami v oblasti
bydlení,
- aktivity související s podporou dětí pod 15 let,
- všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude
součástí komplexní poradenské práce s účastníkem
projektu.

Indikátory
(včetně hodnot indikátorů
stanovených pro tuto výzvu)

Výstup:
6 00 00 – Celkový počet účastníků
6 70 01 – Kapacita podpořených služeb

Náležitosti projektového záměru
Struktura projektového záměru
Forma a způsob podání
projektového záměru

Ke stažení na http://iti-plzen.cz/dokumenty/sablona-provyplneni-projektoveho-zameru/
Elektronické podání na adrese iti@plzen.eu.

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Časová způsobilost
Informace o křížovém
financování

Kategorie způsobilých výdajů jsou k dispozici ve Specifické části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se
skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady
(odkaz na elektronickou verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003/)
1. 10. 2019 – 30. 9. 2022

V rámci výzvy není způsobilým výdajem nákup infrastruktury
(nákup budovy, stavby, pozemků, bytů). V případě služeb
obecné hospodářského zájmu (aktivita a) sociální služby,
aktivita c) sociální bydlení) nejsou navíc způsobilým výdajem i
výdaje spojené s technickým zhodnocením budov, staveb a
bytů.

Informace o nepřímých
nákladech

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s
nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi:
http://www.esfcr.cz/file/9003/
Projekty podpořené v této výzvě aplikují nepřímé náklady,
přičemž základní stanovené podíly nepřímých nákladů jsou
stanoveny na:
Objem přímých nákladů
Do 10 mil. Kč včetně
Nad 10 mil. Kč

% nepřímých nákladů
25 %
20 %

Pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou
nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá
procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé
náklady jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu služeb
(vyrovnávací platby) v těchto intencích:
Podíl nákupu služeb na
celkových přímých
způsobilých nákladech
projektu
Do 60 % včetně
Více než 60 % a méně než
90 %
90 % a výše

Snížení podílu nepřímých
nákladů oproti výše
uvedené tabulce
Platí základní podíly
nepřímých nákladů
Snížení na 3/5 (60 %)
základního podílu, tj. 15 %,
resp. 12 %
Snížení na 1/5 (20 %)
základního podílu, tj. 5 %,
resp. 4 %

Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené,
není ho tedy možné měnit. Žadatel není oprávněn stanovit si
vlastní procentní sazbu.

Další detaily výzvy
Provádění změn výzvy

Způsob hodnocení

Nositel ITI má možnost provádět změny ve výzvě. O změně jsou
žadatelé informováni na stránkách www.iti-plzen.cz/vyzvy
nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
Žadatel může být vyzván k účasti na projednání projektového
záměru v Pracovní skupině Zaměstnanost a sociální oblast a
následně bude Řídicím výborem ITI posouzen soulad/nesoulad

projektového záměru se Strategií ITI plzeňské metropolitní
oblasti dle Kritérií pro posouzení projektového záměru v ŘV ITI
– viz příloha této výzvy.
Bližší popis způsobu projednání projektového záměru je popsán
ve Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti, příloha č. 11
„Statut a jednací řád PS“ a příloha č. 12 „Statut a jednací řád ŘV
ITI“ (k dispozici na www.iti-plzen.cz/dokumenty/strategie/).
Předkladatel projektového záměru, který obdržel kladné
vyjádření Řídicího výboru ITI, zpracuje standardní žádost o
podporu dle pravidel OPZ a v souladu s výzvou Řídicího orgánu.
Žádost o podporu vypracuje prostřednictvím aplikace MS2014+
a na ŘO OPZ je podávána elektronickou cestou.

Kritéria pro posouzení souladu
projektového záměru
s integrovanou strategií ITI
Další specifika výzvy
Odkaz na pravidla OPZ pro
žadatele a příjemce

Jsou přílohou č. 1 této výzvy.
Doba platnosti „Vyjádření Řídicího výboru o souladu/nesouladu
projektu se Strategií“ je 90 kalendářních dnů.

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz
Konzultace k výzvě nositele a souladu se strategií:
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. –
Ing. Eva Jindrová, e-mail: jindrovae@plzen.eu, tel. 378 035 972

Kontakty pro poskytování
informací

Konzultace k přípravě a podání žádosti o podporu ŘO OPZ:
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
Mgr. Kateřina Jechová: katerina.jechova@mpsv.cz
Mgr. Michal Vejlupek, Dis.: michal.vejlupek@mpsv.cz, tel.
221 922 756
Ing. Et Mgr. Eliška Kirchnerová: eliska.kirchnerova@mpsv.cz
Pravidelné dotazy týkající se výzvy OPZ č. 03_16_048 jsou
zodpovídány
hlavně
prostřednictvím
elektronického
komunikačního nástroje „ESF fórum“. K výzvě je v rámci ESF
Fóra zřízen diskuzní klub Výzvy na sociální začleňování a boj
s chudobou – integrované územní investice ITI – odkaz:
https://www.esfcr.cz/vyzvy-na-socialni-zaclenovani-boj-schudobou.

Seznam příloh výzvy

Příloha č. 1 - „Posouzení projektového záměru v ŘV ITI“.

Výzva
č.
Kritéria
1.

Projekt je
zaměřením
některým z
zařazen

Posouzení projektového záměru v ŘV ITI
Zdroj informací
v souladu s tematickým Projektový záměr
ITI, strategickým cílem a
jeho specifických cílů a je
do
jednoho
opatření

ANO

NE

(podopatření).
2. Potřebnost
realizace
odůvodněná.

projektu

je Projektový záměr

3. Projekt popisuje pozitivní dopad projektu Projektový záměr
na vymezené území.
4. Projekt je v souladu s harmonogramem Projektový záměr
uvedeným ve výzvě.
5. Projekt má jednoznačně popsané Projektový záměr
financování v souladu s výzvou.
6. Projekt má jednoznačně určené žadatele Projektový záměr
a v případě dalších zapojených subjektů
je jednoznačně popsána jejich role
v projektu.
7. Projekt přispívá k naplnění indikátorů Projektový záměr
příslušného opatření ITI
8. Projekt nepřevyšuje výši volné finanční Projektový záměr
alokace na dané opatření a výzvu
nositele ITI
9. Předkladatelé prokazatelně připravovali Projektový záměr +
projektový
záměr
v koordinaci prezenční listina a
s nositelem ITI
zápisy z jednání PS
10. Výsledky projektu jsou udržitelné – Projektový záměr
pokud je relevantní (udržitelností se
rozumí povinnosti dle čl. 71 nařízení č.
1303/13)

