Seminář
k předkládání projektových záměrů
k výzvě nositele ITI

č. 28 „Vznik nových a rozšíření
kapacity stávajících sociálních
podniků“

Plzeň

26. 4. 2018

Mgr. Jiřina Koppová

Co je ITI?
Integrated Territorial Investments
(integrované územní investice)

• nástroj efektivního čerpání finančních
prostředků EU na konkrétní problémy
metropolitní oblasti (IROP, OPZ, OPD, OPŽP,
OP VVV, OP PIK)
• projekty předložené do výzev ITI soutěží jen
s projekty v rámci plzeňské metropolitní
oblasti
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Co je ITI?

ITI a vymezení plzeňské metropolitní oblasti
•

Vymezeno na základě pravidelné
dojížďky za prací, školou a jinými
službami

•

Zasahuje do okresu/ORP:
Plzeň – město/Plzeň
Plzeň – sever/Kralovice, Nýřany
Plzeň – jih/Stod, Přeštice, Blovice
Rokycany/Rokycany

•

Území PMO = území realizace
projektů
www.iti-plzen.cz
https://mapy.cz/zakladni?x=13.4071130&y=49.73
09373&z=10&source=area&id=31171
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Vymezení území

Integrované projekty ITI
Výzva ŘO na podporu
integrovaných projektů
(č. 63)

Výzva nositele ITI
k předkládání
projektových
záměrů
(č. 28)

Výzva ZS ITI k
předkládání
projektových
žádostí
(č. 20)

Úprava výzvy nositele ITI oproti
výzvě ŘO IROP
Nositel ITI může v souladu se schválenou
strategií upravit podmínky výzvy oproti
výzvě ŘO IROP, zejména:
‒ zúžit okruh podporovaných aktivit,
‒ zúžit okruh oprávněných žadatelů,
‒ stanovit limit celkových způsobilých výdajů,
‒ zkrátit délku realizace projektu,
‒ stanovit minimální a maximální výši podpory
na jeden projekt,
‒ omezit území realizace projektu.
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Úprava výzvy nositele ITI

Jak to funguje?

1/ Vyhlášena výzva ŘO č. 63 pro integrované
nástroje.
2/ Vyhlášeny výzvy nositele ITI PMO (jaro – 1.kolo)
pro sociální oblast (soc. služby, bydlení a podnikání)
= 2.2. – 31.3.2017
3/ Vyhlášeny výzvy nositele ITI PMO pro oblast
sociálního podnikání (podzim 2017 – 2.kolo)
→ nutno sledovat:
• Výzvu ŘO č. 63
• Výzvu nositele ITI č. 28 a výzvu ZS ITI č. 20 ve
vazbě na výzvy ŘO, pouze s drobnými úpravami
dle Strategie ITI (viz dále)
• Web ITI PMO – harmonogram výzev: http://itiplzen.cz/pro-zadatele/harmonogram-vyzev/
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Jak to funguje?

Web ITI
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Web ITI

Web ITI
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Web ITI

Nositel ITI

ZS ITI

CRR

Výzva č. 28

Výzva č. 20

Výzva č. 63

 Příjem projektových
záměrů žadatelů
(Strategie ITI
plzeňské metropolitní
oblasti)

 Posuzuje, zda je
záměr v souladu s
opatřením strategie
Po ukončení výzvy:
Příprava PZ pro
pracovní skupinu a ŘV
ITI →vydání Vyjádření o
souladu PZ se Strategií
ITI PMO ŘV ITI
(jedna z povinných příloh
žádosti o podporu)

 Příjem žádostí o
podporu

 Výklad ke
Specifickým
pravidlům pro
žadatele a příjemce

 Hodnocení žádostí
 Kontrola formálních
náležitostí a
 Závěrečné ověření
přijatelnosti, příp.
způsobilosti
věcné hodnocení
projektu
Hodnotící kritéria
(napravitelná a
nenapravitelná!)

Kritéria napravitelná a
nenapravitelná!)
 Vydání právního
aktu

Nositel ITI

ZS ITI

CRR

Výzva č. 28

Výzva č. 20

Výzva č. 63

 Příjem projektových
záměrů žadatelů
(Strategie ITI
plzeňské metropolitní
oblasti)

 Posuzuje, zda je
záměr v souladu s
opatřením strategie
Po ukončení výzvy:
Příprava PZ pro
pracovní skupinu a ŘV
ITI →vydání Vyjádření o
souladu PZ se Strategií
ITI PMO ŘV ITI
(jedna z povinných příloh
žádosti o podporu)

 Příjem žádostí o
podporu

 Výklad ke
Specifickým
pravidlům pro
žadatele a příjemce

 Hodnocení žádostí
 Kontrola formálních
náležitostí a
 Závěrečné ověření
přijatelnosti, příp.
způsobilosti
věcné hodnocení
projektu
Hodnotící kritéria
(napravitelná a
nenapravitelná!)

Kritéria napravitelná a
nenapravitelná!)
 Vydání právního
aktu

Nositel ITI PMO
•
•

•
•
•
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Nekonzultuje se žadateli způsob podání žádosti ani její
přílohy.
Nepodává informace ohledně výkladu Specifických
pravidel dané výzvy (nákup stavby, rekonstrukce,
pořízení vybavení, hlavní či vedlejší aktivity projektu,
položkový rozpočet projektu, veřejná podpora, …).
Nepodává informace k hodnotícím kritériím ZS ITI.
Poskytuje konzultace ohledně souladu příslušného
opatření strategie se záměrem žadatele.
Dohlíží, aby projektové záměry byly v souladu s
opatřeními strategie a naplnily finanční harmonogram
strategie.
Nositel ITI PMO

Výzva nositele ITI č. 28
k předkládání projektových záměrů

„ Vznik nových a rozšíření

kapacity stávajících sociálních
podniků III.“
ve vazbě na výzvu IROP č. 63 Sociální
podnikání integrované projekty ITI

Strategie ITI a sociální oblast
O3.2.2, POP 2: Vznik nových a rozšíření kapacity stávajících sociálních
podniků ( vazba na výzvu IROP č. 63 Sociální podnikání – integrované
projekty ITI)

Z finančních prostředků IROP bude
podporován vznik a rozvoj
podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání v některých z
těchto činností:
• rozšíření nabízených produktů a
služeb
• rozšíření prostorové kapacity
podniku
• zavedení nových technologií
výroby
• zefektivnění procesů v podniku
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Strategie a sociální podnikání

Strategie ITI a sociální oblast
O3.2.2, POP 2: Vznik nových a rozšíření kapacity stávajících sociálních
podniků ( vazba na výzvu IROP č. 63 Sociální podnikání – integrované
projekty ITI)

• vznik nového sociálního podniku
a podpora sociálního začleňování
• vznik nových pracovních míst pro
cílovou skupinu
• zřízení divize na novém místě
nebo v jiném regionu
• podpora vznikajících a
udržitelných podnikatelských
aktivit.
Nelze financovat stávající
podnikatelské aktivity ani provozní
náklady podniku. Budou
zohledněny aktuální potřeby a
možnosti PMO.
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Strategie a sociální podnikání

Výzva nositele č. 20 (kolová)
k předkládání projektových záměrů

Zahájení příjmu projektových záměrů:
3. 4. 2018
Ukončení příjmu projektových záměrů:
25. 5. 2018 ve 14 h.
Ukončení realizace projektu: do 30. 9. 2019
(realizace projektu nesmí být ukončena před
podáním žádosti o podporu).

Celková dotace z EFRR: 12 455 000 Kč
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Výzva nositele ITI č. 28

Min. a max. výše celkových způsobilých
výdajů
• Minimální výše celkových způsobilých
výdajů není stanovena.
• Maximální výše celkových způsobilých
výdajů je 2 200 000 Kč.
• Max. výše podpory z EFRR: do výše
nevyčerpaného limitu podpory de minimis.
Celkový součet podpor de minimis,
poskytnutých jednomu příjemci, nesmí za
předchozí dvě rozhodná období a v běžném
fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR.
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Výzva nositele ITI č. 28

Oprávnění žadatelé
• OSVČ podle zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění
• Obchodní korporace vymezené zákonem
č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích
• Nestátní neziskové organizace
• Církve a církevní organizace
Míra podpory z EFRR = 85%, SR 0%
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Výzva nositele ITI č. 28

Cílová skupina
• Uchazeči o zaměstnání evidované na ÚP
déle než 1 rok
• Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně
problém s uplatněním na trhu práce, jejichž
doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v
posledních 2 letech souborné délky
minimálně 12 měsíců
• Osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12
měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby
vykonávající trest odnětí svobody formou
domácího vězení
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Výzva nositele ITI č. 28

Cílová skupina
• Osoby, které opustily zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12
měsíců od opuštění zařízení
• Osoby se zdravotním postižením podle § 67
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů
• Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří
jsou současně uchazeči o zaměstnání
evidovanými na Úřadu práce ČR.
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Výzva nositele ITI č. 28

Podporované aktivity

Výstavba, rekonstrukce a vybavení
sociálních podniků:
• Nová výstavba
• Nákup objektů
• Stavební úpravy
• Nákup zařízení a vybavení, které tvoří
podmínky pro sociální podnikání
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Výzva nositele ITI č. 28

Podporované aktivity
‒ Sociální podnik vytváří pracovní místa pro
osoby z cílových skupin. Při stavbě,
rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení
zohledňuje specifické potřeby cílových
skupin prostřednictvím vhodně vybrané
pracovní pozice, zajišťuje bezbariérové
úpravy prostor nebo zázemí pro
zaměstnance, pracovní pomůcky,
ochranné prostředky.
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Typy podporovaných projektů
1/ Vznik nového sociálního podniku (předložit zakládací
listinu nejpozději v ZoR)
‒ založením nového podnikatelského subjektu
‒ rozšířením stávajícího podniku, který v době podání
žádosti není sociálním podnikem
a) o nový předmět podnikání
b) o nově zřízenou živnost
c) o nový obor činnosti v rámci živnosti volné
Oprávnění k provozování nového předmětu podnikání/živnosti musí být
vydáno před podáním žádosti o podporu a musí přímo souviset s
podnikatelskou činností, která je předmětem podpory.
Žadatel může zahájit novou ekonomickou činnost, která je předmětem
podpory, nejdříve s datem zahájení realizace projektu, uvedeném v
právním aktu.
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Výzva nositele ITI č. 28

Typy podporovaných projektů
2/ Rozšíření podniku v rámci stávajícího
podnikatelského subjektu, který je v době podání
žádosti sociálním podnikem a splňuje principy
sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z
následujících kroků:
‒ rozšíření nabízených produktů a služeb,
‒ rozšíření prostorové kapacity podniku,
‒ zavedení nových technologií výroby,
‒ zefektivnění procesů v podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním
rozšířením (přijmout zaměstnance na nově
vytvořená místa vzniklá rozšířením).
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Výzva nositele ITI č. 28

Typy podporovaných projektů
3/ Rozšíření stávajících nebo nových
podnikatelských aktivit OSVČ
Realizací projektu vznikne nová
podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření
podniku. V případě rozšíření existujících
aktivit může jít o rozšíření nebo inovaci
stávajícího oprávnění k podnikání nebo o
získání nového oprávnění k podnikání.
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Výzva nositele ITI č. 28

Indikátory
(více příloha P3 Metodické listy indikátorů Specifických
pravidel pro žadatele a příjemce k výzvě IROP č. 63)

1 01 05 – Počet nových podniků, které
dostávají podporu
1 04 00 – Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných podnicích
1 04 03 – Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných podnicích se zaměřením na
znevýhodněné skupiny
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Výzva nositele ITI č. 28

MI 1 01 05 Počet nových podniků,
které dostávají podporu
‒ Počet nově vytvořených firem finančně podpořených z
EFRR. Nově vytvořená firma je firma, která vznikla
méně než 3 roky před začátkem realizace projektu.
Podnik není označený jako nový v případě změny
jeho právní formy.
‒ Tento indikátor vykazují pouze nové podniky. Za nový
podnik je tímto indikátorem považován podnik nebo
OSVČ, který vznikl (tzn. bylo mu přiděleno IČ) před
méně než 3 roky před datem začátku realizace
projektu.
‒ Cílová hodnota indikátoru je vždy „1“. Hodnota musí
být dosažena k datu fyzického ukončení realizace
projektu.
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Výzva nositele ITI č. 28

MI 1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných podnicích
‒ Počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený na
plné úvazky. Osoba zaměstnaná na plný pracovní
úvazek je vykázána jako 1 FTE, na poloviční úvazek
jako 0,5 FTE atd.
‒ Příjemce je povinen plnit stanovenou cílovou hodnotu,
aby v každém roce udržitelnosti byly vytvořené FTE
obsazeny zaměstnanci. Naplnění indikátoru příjemce
vykazuje v první zprávě o udržitelnosti a jeho udržení
v každé další zprávě o udržitelnosti. Naplnění cílové
hodnoty dokládá pracovními smlouvami s datem nástupu
do zaměstnání, které dodá jako přílohu jednotlivých
zpráv o udržitelnosti projektu.
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Výzva nositele ITI č. 28

Indikátor 1 04 00
Příklady:
Rozšíření sociálního podniku
Žadatel zaměstnává 5 zaměstnanců (= 5 FTE).
Rozšířením podniku plánuje vytvořit 2,5 FTE (z toho 1,5
FTE pro osoby z cílových skupin).
Cílová hodnota indikátoru je 2,5 FTE.
OSVČ se zaměstnanci
OSVČ, která zaměstnává (nebo v důsledku vzniku či
rozšíření podniku přijme zaměstnance na nově vytvořená
místa) kromě sebe také další osoby, se vykazuje stejně
jako v případě rozšíření sociálního podniku.
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Výzva nositele ITI č. 28

Indikátor 1 04 00
OSVČ bez zaměstnanců
Nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně
činných (bez zaměstnanců), které spadají do cílových
skupin a naplňují principy sociálního podnikání. Nové
podpořené podnikatelské aktivity musí být hlavní
podnikatelskou aktivitou osob samostatně výdělečně
činných. Cílová hodnota indikátoru Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných podnicích je jeden 1 FTE.
Žadatel musí být osobou z cílové skupiny a musí být
vykázán také v indikátoru 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné
skupiny.
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Výzva nositele ITI č. 28

Indikátor 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných podnicích se zaměřením na
znevýhodněné skupiny
‒ Počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený na
plné úvazky (FTE). PM musí být obsazena a jsou trvalá
s ohledem na průmyslově-technologické znaky výroby,
sezónní práce musí být opakující se.
Příklad:
‒ Žadatel plánuje rozšířit podnik a vytvořit 2,5 nových FTE
(1,5 úvazku pro osoby z cíl. skupin a 1 úvazek pro
osoby, které nespadají do cíl. skupiny).
Cílová hodnota indikátoru je 1,5 FTE (plného úvazku).
Naplnit cílovou hodnotu indikátoru do 90 dní od ukončení
fyzické realizace projektu.
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Výzva nositele ITI č. 28

Projektový záměr

32

33

34

Struktura projektového záměru
(max. 8 stran)
http://iti-plzen.cz/dokumenty/sablona-pro-vyplneniprojektoveho-zameru/
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Popis realizace projektu
Potřebnost projektu a jeho pozitivní dopad
Harmonogram realizace projektu (časová způsobilost)
Místo realizace v plzeňské metropolitní oblasti
Cílová skupina a hodnoty indikátorů
Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané
opatření a výzvu nositele ITI
‒ Předpokládaná částka CZV (EU) respektuje max. výši CZV
(EU)
‒ Projekt je v souladu se zaměřením a cílem Strategie ITI
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Projektové záměry

Struktura projektového záměru
Partner projektu = jak bude zapojen
Výchozí stav, popis problému = proč tento
projekt, tato cílová skupina, apod.
Připravenost projektu = je vytipována cílová
skupina, spolupráce s dalšími subjekty?
Rizika projektu = rizika spojená s časovým
harmonogramem, výběr nekvalitního dodavatele..
Harmonogram projektu = datum zahájení a
ukončení realizace projektu.
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Projektové záměry

Struktura projektového záměru
Místo realizace projektu = území PMO, kde
přesně…
Naplnění indikátorů = psát do r. 2019, napsat i
číslo daného indikátoru (MI 5 53 01,..)
Odhadovaný rozpočet projektu = psát do r. 2019 v
mil. Kč
Způsob zajištění udržitelnosti = doba
udržitelnosti stanovena na 5 let od provedení
poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP
(hodnoty indikátorů, cíle a výstupy projektu, ..).
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Projektové záměry

Projektový záměr
Soulad se Strategií ITI PMO:
Sociální podnikání:
0 3.2.2 Zvýšení uplatnitelnosti osob
ohrožených soc. vyloučením nebo sociálně
vyloučených na trhu práce
POP 2: Vznik nových a rozšíření kapacity
stávajících sociálních podniků
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Projektový záměr

Projektový záměr
•

Žadatel zpracuje projektový záměr a oficiálně zašle
na elektronickou adresu uvedenou ve výzvě
(iti@plzen.eu) nejpozději do 25. 5. 2018 do 14 hod.
Po odeslání již není možné PZ měnit či jinak
dopracovávat! Při odesílání přidat do názvu přílohy
e-mailu rovněž číslo výzvy.

•

Projektový záměr lze upravit během jednání
pracovní skupiny nebo po domluvě i po PS před
odesláním na Řídicí výbor ITI.

•

Projektový záměr projednaný ŘV ITI by měl být v
souladu s následně podanou projektovou žádostí.
(žadatel dokládá při podání žádosti čestné prohlášení)
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Projektový záměr

Způsob hodnocení
• Žadatel bude vyzván k účasti na jednání
pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální
oblast (8. června 2018 v 10 h.)
• Následně bude Řídicím výborem ITI
posouzen soulad projektového záměru se
Strategií ITI PMO (pol. června 2018) dle
kritérií pro posouzení projektového záměru v
ŘV ITI (viz příloha výzvy) → vydáno
Vyjádření ŘV ITI o souladu/nesouladu
(povinná příloha k žádosti)- platnost je 90 dní!
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Způsob hodnocení

Kritéria pro ŘV ITI
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Posouzení PZ

Další postup žadatele

Další postup
‒ předkladatel projektového záměru, který
obdržel Vyjádření ŘV ITI, zpracuje
standardní žádost o podporu v souladu s
výzvou ZS ITI a ŘO IROP prostřednictvím
aplikace MS2014+
‒ na ŘO je podávána elektronickou cestou
‒ dát vědět nositeli ITI, pokud jste se
rozhodli žádost nepodat!!
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Další postup

Kontakty pro poskytování informací
1. Konzultace k projektovým záměrům a souladu
se Strategií ITI: ÚKEP MP, p. o. – Mgr. Jiřina Koppová,
koppova@plzen.eu

2. Konzultace k výzvě ZS ITI na podávání
projektových žádostí a k hodnotícím kritériím:
ZS ITI - Mgr. Veronika Syrovátková, syrovatkovav@plzen.eu

3. Konzultace souladu s výzvou ŘO IROP č. 63:
CRR ČR - Ing. Lenka Modrovičová,

lenka.modrovicova@crr.cz
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Kontakty

Děkuji za pozornost

Útvar koordinace evropských
projektů města Plzně, p. o.
Divadelní 105/3
301 21 Plzeň

T
E
W
W

727 862 518

koppova@plzen.eu
www.iti-plzen.cz
www.ukep.eu

