
Seminář pro žadatele

Výzva MAS Boleslavsko, z. ú. –
Zaměstnanost I.



Program semináře

 Představení výzvy

 Podporované aktivity

 Indikátory

 Způsobilost výdajů

 Proces hodnocení a výběru projektů

 Publicita

 IS KP14+

 Zpráva o realizaci

 Důležité odkazy



Představení výzvy
Základní informace

 Číslo výzvy: 316/03_16_047/CLLD_16_01_130

 Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

 Vyhlášení výzvy: 22. 12. 2017

 Zahájení příjmu žádostí: 22. prosince 2017, 04:00 hodin

 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. ledna 2018, 12:00 hodin



Představení výzvy 
Termíny a alokace

Finanční alokace výzvy

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů:        400 000,- Kč

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů:    1 257 000,- Kč

 Maximální délka projektu: 36 měsíců

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2022

Forma podpory: ex ante / ex post



Představení výzvy 
Oprávnění žadatelé 

 Oprávnění žadatelé

 Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace
zřizované obcemi; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace;
OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení



Představení výzvy 
Cílové skupiny

Název cílové skupiny Definice cílové skupiny

Zájemci o zaměstnání
Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence
uchazečů o zaměstnání.

Zaměstnanci
Osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném
vztahu nebo služebním poměru k organizaci.

Uchazeči o zaměstnání
Osoby zařazené Úřadem práce ČR do evidence
uchazečů o zaměstnání.

Neaktivní osoby

Osoby v produktivním věku, které nejsou ani
zaměstnané (zaměstnáním se pro tuto definici rozumí
i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani
nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako
uchazeč o zaměstnání).



Představení výzvy 
Cílové skupiny

Název cílové skupiny Definice cílové skupiny

Uchazeči a zájemci o 
zaměstnání a neaktivní 

osoby mladší 25 let

• Osoby ve věku 15-24 let včetně, zařazené Úřadem
práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do
evidence zájemců o zaměstnání.
• Osoby ve věku 15-24 let včetně, které se neúčastní
žádného vzdělávání nebo profesní přípravy, nejsou
zaměstnané a nejsou ani v evidenci uchazečů o
zaměstnání vedené Úřadem práce ČR.

Osoby vracející se na trh 
práce po návratu z 

mateřské/rodičovské 
dovolené

Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo
samostatnou výdělečnou činnost po dobru
mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u
nich očekává návrat na trh práce.



Představení výzvy 
Míra podpory – rozpad zdrojů financování

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování

Evropský 
podíl

Příjemce Státní 
rozpočet

Školy a školská zařízení zřizovaná 
ministerstvy dle školského zákona 
(č. 561/2004 Sb.)

85 % 0 % 15 %

Obce 
Příspěvkové organizace zřizované 
kraji a obcemi (s výjimkou škol a 
školských zařízení)
Dobrovolné svazky obcí

85 % 5 % 10 %

Právnické osoby vykonávající 
činnost škol a školských zařízení 
(zapsané ve školském rejstříku)

85 % 0 % 15 %



Představení výzvy 
Míra podpory – rozpad zdrojů financování

Typ příjemce dle pravidel 
spolufinancování

Evropský 
podíl

Příjemce Státní 
rozpočet

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost:

Obecně prospěšné společnosti, 

Spolky, Ústavy,

Církve a náboženské společnosti,

Nadace a nadační fondy,

Místní akční skupiny,

Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy, 
asociace 

85 % 0 % 15 %

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených 
kategoriích:

Obchodní společnosti: 

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
společnost s ručením omezeným 

akciová společnost, evropská společnost,

evropské hospodářské zájmové sdružení,

Státní podniky

Družstva:

družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní 
společnost, OSVČ, Profesní komory

85 % 15 % 0 %



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 %

 Křížové financování
Křížové financování nebude v rámci této výzvy uplatňováno.

 Nepřímé náklady
 Nepřímé náklady mohou dosahovat maximálně 25 % přímých
způsobilých nákladů projektu

Představení výzvy
Křížové financování a nepřímé náklady



Hlavní cíl opatření

• Podporované aktivity by měly především přispět lokální
nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního
trhu práce (vycházet ze SCLLD)

• Realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale
naopak je doplňovat a rozšiřovat s ohledem na detailní znalost
lokálního trhu práce

• Práce s jednotlivci

• Rekvalifikace pouze s vazbou na trh práce

• Důraz na individuální přístup k osobám z cílových skupin a
respektování jejich specifických potřeb



Zapojení ÚP ČR do projektů

• Pouze formou partnera bez finančního příspěvku

• Z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti budou podporovány pouze
rekvalifikace, jinak ÚP ČR realizují samostatně

• Doporučená konzultace MAS zaměření výzev s příslušnými
kontaktními pracovišti ÚP ČR


