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PO1: Podpora zaměstnanosti a
adaptability pracovní síly 61%

PO2: Sociální začleňování a boj
s chudobou 27%

PO3: Sociální inovace a
mezinárodní spolupráce 2%

PO4:  Efektivní veřejná správa
6%

PO5: Technická pomoc 4%

Celková alokace OPZ - 70 mld. Kč 



PRIORITNÍ OSA 1 
PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A 

ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 



PRIORITNÍ OSA 1 
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PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY  

PRACOVNÍ SÍLY  

 IP 1.1 Přístup k zaměstnání 

 ÚP ČR: SÚPM / VPP 

 ŘO: Podpora zaměstnanosti cílových skupin (68) 

 FDV: Projekty zaměřené na praxe u zaměstnavatelů 

 ÚP ČR: Záruky pro mládež (projekty zaměřené na zaměstnanost mladých) 

 

 IP 1.2 Rovnost žen a mužů 

 ŘO:  

 Podpora vniku a provozu dětské skupiny pro podniky a veřejnost (132) 

 Podpora dětských klubů při základních školách s možností podpory letních 

příměstských táborů (77/78) 

 



• uchazeči a zájemci o zaměstnání 

• registrovaní na ÚP ČR  

• ohrožení na trhu práce 

• typické pracovní pozice – viz např. tisková zpráva ÚP ČR 19.5.2016 

Cílové skupiny:  

• formou tiskopisu na místně příslušné pobočce Úřadu práce ČR 

Žádost 

• příspěvek na mzdové náklady 

• až do výše vynaložených prostředků na mzdu/plat podpořené 
osoby včetně pojistného  

• jednotlivé oblasti ČR se podmínkami navzájem liší → informace              
na jednotlivých pobočkách ÚP ČR 

Příspěvek  
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1.1 NÁSTROJE APZ: 

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA – SÚPM 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE – VPP 

http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2016/05/2016_05_19_tz_hromadne_propousteni_duben_2016.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2016/05/2016_05_19_tz_hromadne_propousteni_duben_2016.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2016/05/2016_05_19_tz_hromadne_propousteni_duben_2016.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2016/05/2016_05_19_tz_hromadne_propousteni_duben_2016.pdf


IP 1.1  PODPORA ZAMĚSTNANOSTI CÍLOVÝCH 

SKUPIN – Č. 68 

•  15. března 2017 (16:00) 

•  Projekty ve výši 1,5 – 6mil.Kč 

Ukončení příjmu žádostí 

• NNO 

• vzdělávací (včetně škol)  a poradenské instituce (CZ NACE 78 či 85) 

• obce a dobrovolné svazky obcí 

Oprávnění žadatelé 

• uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR a osoby neaktivní* z cílových 
skupin (projekt musí být vždy pouze na jednu CS):  

• lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo 
profesní přípravě (50 000 000 Kč) 

• národnostní menšiny (50 000 000 Kč)  

• osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané (100 000 000 Kč) 

• osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (100 000 000 Kč) 

 
• *osoby neaktivní - tj. osoby v produktivní věku, které nejsou ani zaměstnané, ani 

nevykonávají  samostatně výdělečnou činnost,  ani evidované ÚP ČR jako uchazeči o 
zaměstnání,  ani se soustavně nepřipravují na budoucí povolání, ani nepobírají starobní 
důchod 

Plánované cílové skupiny a dílčí alokace  
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IP 1.1  PODPORA ZAMĚSTNANOSTI CÍLOVÝCH 

SKUPIN – Č. 68 

rozvoj základních kompetencí 

podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností 

poradenské a informační činnosti a programy 

bilanční a pracovní diagnostika  

rekvalifikace; motivační aktivity 

zprostředkování zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních 
míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa 

podpora flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření umožňující 
začlenění na trh práce  

Podporované aktivity:  
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• vzdělávání praxí přímo ve firmě 

• určeno pro: uchazeče nebo zájemce o zaměstnání na ÚP ČR (ne  
absolvent), rodiče na/po rodičovské dovolené, osoby nad 50 let,        
osoby s nízkou úrovní kvalifikace 

• podmínkou je zajištění mentora na pracovišti 

• www.vzdelavanipraxi.cz, regionální kanceláře 

Vzdělávání praxí 

•  propojení studenů a firem (nenahrazuje praxi v rámci školní docházky) 

• určeno pro: studenty prezenčního studia do 26 let včetně (28 let - Ph.D.) → 

• poslední ročník SŠ, poslední 2 semestry VOŠ či VŠ, jednoleté denní studium 
jazykové školy 

•  podmínkou je zajištění mentora na pracovišti 

•  www.cestapromlade.cz, regionální kanceláře 

Cesta pro mladé 

PRAXE U ZAMĚSTNAVATELŮ 

http://www.vzdelavanipraxi.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
http://www.cestapromlade.cz/
http://www.cestapromlade.cz/


1.2 PODPORA VZNIKU A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN 

PRO PODNIKY A VEŘEJNOST MIMO PRAHU (VÝZVA Č. 132) 

• alokace výzvy: 350 mil. Kč, alokace výzvy vyčerpána 

• Výhled – nová výzva podzim 2017 (výzva č. 73/74) 

• Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost  

Základní parametry 

• nový typ hlídání a péče o dítě 

• spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku do zahájení povinné 
školní docházky 

• služba poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí 

• služba zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj 
schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte 

• služba musí být zajištěna v minimálním rozsahu 6 hodin denně 

Co je dětská skupina? 

• zapojení rodičů do pracovního procesu → slaďování pracovního, soukromého a 
rodinného života → faktické vyrovnání postavení žen a mužů na trhu práce a v 
domácnosti → tj. cílová skupina: rodiče s malými dětmi 

Cíl 



PODPORA DĚTSKÝCH KLUBŮ PŘI ZŠ S MOŽNOSTÍ PODPORY 
LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ (VÝZVA Č. 77 A 78) 

• alokace: 

• 265 000 000 Kč (č. 77 - ČR bez Prahy) 

• 35 000 000 Kč (č. 78 Praha) 

• plánované datum vyhlášení: 1. 5. 2017 do 1. 6. 2017 0:00 

• obsahově navazuji na výzvy č. 13 a 14 roku 2015 

• pravděpodobně půjde o jiný způsob vykazování výdajů - tzv. Flat rate (osobní 
náklady plus 40% na ostatní náklady) 

Základní parametry 

• zařízení péče o děti (ranní či odpolední pobyt) 

• doprovody na kroužky a zájmové aktivity 

• příměstské tábory 

• službu doprovody na kroužky a příměstské tábory nebude pravděpodobně možné 
poskytovat samostatně →  tato aktivita bude vázána na zařízení péče o děti  

Předpokládané podporované aktivity 
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1.2    PLÁNOVANÉ VÝZVY ROK 2017     
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• Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů (výzvy č. 
130/131) 

04/2017 

• Podpora dětských klubů při ZŠ s možností podpory letních příměstských 
táborů (č. 77/78) 

• V proběhlé výzvě č. 13/14 celkově registrováno 529 žádostí: 

• podpořeno 87 projektů v celkové výši 202 810 574 Kč 

05/2017 

•  Podpora podnikání mimo Prahu (výzva č. 56) 

06/2017 

• Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost (výzva č. 73/74) 

09/2017 



PRIORITNÍ OSA 3 
SOCIÁLNÍ INOVACE A 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 



PRIORITNÍ OSA 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE  

A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

• pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování a zvyšování efektivnosti veřejné správy 

• pro šíření nově vzniklých nástrojů 

PO 3 vytváří prostředí  

• zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní 
spolupráce v tematických oblastech OPZ 

• podporou kapacit pro vývoj a šíření inovací 

• podporou a rozvojem inovačního prostředí 

• podporou sociálního experimentování, mezinárodní spolupráce a přebírání 
inovativních řešení  

Cílem 

• Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé 

• Příručka pro tvorbu a realizaci inovačních projektů 

• Metody tvořivosti 

• https://www.esfcr.cz/socialni-inovace-dokumenty 

• forum.esfcr.cz – Klub výzva na sociální inovace  

Příručky 
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https://www.esfcr.cz/socialni-inovace-dokumenty
https://www.esfcr.cz/socialni-inovace-dokumenty
https://www.esfcr.cz/socialni-inovace-dokumenty
https://www.esfcr.cz/socialni-inovace-dokumenty
https://www.esfcr.cz/socialni-inovace-dokumenty


PO3 - PROJEKTY VEŘEJNÉ SPRÁVY ZAMĚŘENÉ NA 

INOVACE V TEMATICKÝCH OBLASTECH OPZ – VÝZVA Č. 18 

• Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů 
v oblasti veřejných služeb (zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a 
veřejné správy) 

• např. změny v poskytování veřej. služeb, nové služby a produkty ve prospěch 
CS a jejich pilotní testování; systémové změny koncepce veřejných služeb; 
testování nových forem financování pro řešení přetrvávajících soc. problémů  

• Přenos fungujících zahraničních inovací - metod, postupů 

• Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace 

Podporované aktivity 

• např. orgány veřejné správy, zaměstnanci, zaměstnavatelé, uchazeči                            
o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby soc. vyloučené, vzdělávací instituce apod.  

Cílové skupiny 

• OSS a jejich PO, kraje 

Příjemci 

• do 1. 9. 2019 

• výzva otevřená a průběžná, dvoukolové hodnocení, projekty až na 5 let) 

Příjem předběžných žádostí 

• 1 – 50 mil. Kč; financování ex-ante/ex-post 

Celkové způsobilé výdaje projektu 
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PO3 - SOCIÁLNÍ INOVACE V OBL. SOCIÁLNÍHO 

ZAČLEŇOVÁNÍ A PŘÍSTUPU NA TRH PRÁCE PRO 

NEJOHROŽENĚJŠÍ SKUPINY (VÝZVA Č. 24)  

• nové řešení přetrvávajících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, 
zaměstnanosti a veřejné správy 

• Kategorie A 

• podporuje fázi „vývoje a testování“  

• a fázi „prokázání impaktu“ 

• Kategorie B 

• podporuje fázi „realizace a implementace“  

• a fázi „růst a scaling“ 

Podporované aktivity 

• např. osoby sociálně vyloučené 

• poskytovatelé sociálních služeb 

• zaměstnavatelé (podrobný výčet viz výzva) 

Cílová skupina 

• NNO, OSVČ, školy, VŠ, obce, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní 
korporace, profesní a podnikatelská sdružení atd.  

Příjemci  

• příjem žádostí do: 30. 6. 2017 

• výzva otevřená, průběžná; dvoukolové hodnocení  

• financování ex-ante 

Parametry výzvy 

17 



VYUŽITÍ TECHNOLOGICKÝCH INOVACÍ  
V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI, SOCIÁLNÍ INTEGRACE A VEŘEJNÉ SPRÁVY 

• v průběhu roku 2017 

Plánované vyhlášení výzvy č. 125 

• využití / aplikace technologických řešení v oblasti sociální 
integrace a zaměstnanosti zejména při kompenzování 
konkrétních handicapů u znevýhodněných cílových skupin 

Plánované podporované aktivity 

• NNO, školy, VŠ a výzkumné instituce, OSVČ, obce, organizace 
zřizovaná kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní 
korporace 

Předpokládaní žadatelé/příjemci: 

 

• inovace@mpsv.cz 

Kontakty pro PO 3 
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PRIORITNÍ OSA 2 
SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S 

CHUDOBOU 



PRIORITNÍ OSA 2 
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 IP 2.1  Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu 

rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti 

 Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením ve společnosti a 

na trhu práce 

 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky – sociální podnikání 

 IP 2.2  Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním 

službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

 Zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb a dalších služeb 

podporujících sociální začleňování 

 Zvýšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb 

 Určeno pro poskytovatele sociálních služeb a jejich pracovníky 

 IP 2.3  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 určeno pro Místní akční skupiny a žadatele v rámci daného území MAS 



IP 2.1 PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V 

NÁVAZNOSTI NA KRAJSKÉ STŘEDNĚDOBÉ PLÁNY 

ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - VÝZVA Č. 5  

• průběžná uzavřená výzva pro kraje 

• dílčí alokace JMK  598 650 000 Kč 

• výzva vyhlášena, příjem žádostí do 12/2019 

Základní informace 

• podpora dostupnosti poskytování soc. služeb dle zákona č.108/2006 Sb. a 
rozvoje vybraných sociálních služeb 

• podporovány jsou sociální služby, které jsou součástí sítě sociálních služeb 
příslušného kraje 

• podpora vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb formou 
akreditovaného vzdělávání nebo odborné stáže (vzdělávání přímo souvisí s 
poskytováním základních sociálních služeb) 

Podporované aktivity 

• osoby se zdravotním postižením 

• osoby s kombinovanými diagnózami 

• rodiče samoživitelé 

• bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 

• rodiče samoživitelé 

• oběti trestné činnosti, osoby v nebo po výkonu trestu, atd. 

Cílové skupiny 
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IP 2.1 PODPORA  SOCIÁLNÍHO  ZAČLEŇOVÁNÍ  V 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH  LOKALITÁCH  3. VÝZVA –  

VÝZVA Č. 52 
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• platnost výzvy: 1/2017-6/2018, projekty na 36 měsíců (sociální podnikání 
na 24 měsíců) 

• výzva je určena pro obce vybrané Monitorovacím výborem Rady vlády ČR pro činnost 
Agentury pro sociální začleňování do 31.12.2017 (není určena pro obce ve 
výzvách č. 26 a č. 42) 

• Podmínkou schválený Strategický plán sociálního začleňování - SPSZ 
•  SPSZ včetně usnesení zastupitelstva obcí a vyjádření Agentury pro sociální 

začleňování musí nositel předložit ŘO MPSV ke zveřejnění na stránce ESF fóra 

 

 

Základní informace 

• obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, NNO, 
poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů soc. služeb 

Oprávnění žadatelé 

• národnostní menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

Cílové skupiny 

• podpora vybraných sociálních služeb v jejich základní formě 

• podpora aktivit/ činností nad rámec základních forem sociálních služeb 
(fakultativní programy a aktivity)  

• vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  

Podporované aktivity 



IP 2.1 CO TO JE SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ? 

„Sociálním podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající 

společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v 

místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, 

sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý       

pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité 

dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.“                           Zdroj: TESSEA 
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Přirozenou cestou s.r.o. 



IP 2.1 PODPORA  SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ  –  VÝZVA Č.129 

PLÁNOVANÁ 

• vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – 
integrační sociální podnik  

• Veškeré informace o SP jsou na www.ceske-socialni-podnikani.cz  

• Musí naplňovat principy sociálního integračního podniku (tzv. Sada 
rozpoznávacích znaků) 

Zaměření 

• předpokládané vyhlášení výzvy: srpen 2017 

• místo realizace: ČR, mimo hlavní město Praha 

• max. délka projektu: 24 měsíců  

• míra podpory: 15 % hradí příjemce 

Základní informace 

• obchodní společnosti, OSVČ, NNO 

Předpokládaní oprávnění žadatelé 

• Vytvoření pracovních míst 

• Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin či    realizačního týmu 

• Marketing sociálního podniku 

• Provozování sociálního podniku  

Podporované aktivity 
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http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/


IP 2.2 PODPORA PROCESŮ VE SLUŽBÁCH (PRŮBĚŽNÁ 

VÝZVA PRO KRAJE) – VÝZVA Č. 7 

• průběžná uzavřená výzva pro kraje, již vyhlášena 

• příjem žádostí do 12/2019 

Základní informace 

• podpora transformace pobytových sociálních  služeb pro osoby se 
zdravotním postižením 

• rozvoj nových služeb komunitního typu, služeb ambulantních a terénních 
služeb 

• rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování 

• zvyšování kompetencí soc. pracovníků formou vzdělávání 

• podpora systému sociálního bydlení, apod. 

Podporované aktivity  

• poskytovatelé soc. služeb, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, 
zaměstnanci veřejné správy, věnující se sociální, rodinné a zdravotní 
problematice,  neformální pečovatelé, osoby sociálně vyloučené a osoby 
sociálním vyloučením ohrožené 

Cílové skupiny 
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IP 2.2 PODPORA PROCESŮ  TRANSFORMACE  POBYTOVÝCH  SLUŽEB A 

PODPORA  SLUŽEB  KOMUNITNÍHO  TYPU  VZNIKLÝCH  PO TRANSFORMACI – 

VÝZVA Č. 66- PLÁNOVANÁ 

• předpokládané datum vyhlášení výzvy: březen 2017, navazuje na výzvu č. 37 

• předpokládané datum ukončení příjmu žádostí:  konec května 2017 

Základní informace 

• poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních 
služeb podle zákona č.108/2006 Sb., obce 

Oprávnění žadatelé 

• poskytovatelé a zadavatelé SS, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu 
sociálního začleňování, soc. pracovníci a pracovníci v soc. službách 

Cílové skupiny 

• A) Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče 
(zpracování transformačního plánu (TP) zařízení v souladu s kritérií MPSV) 

• B) Podpora implementace TP a praktické realizace transformačního procesu 
zařízení (v souladu se schváleným TP) 

• C) Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek 
transformačního procesu pobytové služby sociální péče (nejdéle po dobu 3 let) 

Plánované aktivity  
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY 

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 



IP 2.3 KOMUNITNĚ  VEDENÝ MÍSTNÍ  ROZVOJ 

- VÝZVA Č. 47  

• Místní akční skupina (dále MAS) je nezávislým společenstvím občanů, 
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, 
svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, 
zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro 
svůj region, metodou LEADER. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a 
rozdělování dotačních prostředků. 

• Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský 
region, počet obyvatel MAS je omezen na 10 000 až 100 000 obyvateli, s 
omezením na obce do 25 000 obyvatel. 

• www.nsmascr.cz – Národní síť MAS ČR   

Základní informace 

• Každá MAS má svoji strategii, kterou schvalují všechny řídící orgány. V dané 
strategii definuje oblasti, které chce podporovat financemi z dotačních 
programů, které jednotlivé MAS obdrží z různých operačních programů 

Princip 

28 

http://www.nsmascr.cz/
http://www.nsmascr.cz/
http://www.nsmascr.cz/
http://www.nsmascr.cz/
http://www.nsmascr.cz/


IP 2.3 KOMUNITNĚ  VEDENÝ MÍSTNÍ  ROZVOJ 

- VÝZVA Č. 47  

• Možní žadatelé: členové jednotlivých MAS, MAS jako celek, a další 
relevantní žadatelé v rámci území dané MAS (obce, DSO, organizace 
zřizované kraji a obcemi, NNO, školy a školská zařízení) 

• Výzva určena pro území  MAS (každá MAS si dále vyhlašuje své vlastní 
výzvy), vhodné pro podávání menších projektů  

• Výše způsobilých nákladů na projekt 400 tis. Kč – 10 mil. Kč   

• Jedna z podporovaných oblastí: Podpora prorodinných opatření: 
DĚTSKÉ SKUPINY, DĚTSKÉ KLUBY, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, 
DOPROVODY NA KROUŽKY… 

 

Výzva č.47  

• Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s., MAS Moravský kras z.s., MAS Partnerství 

venkova, z. s., Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s., MAS Mikulovsko 

o.p.s., MAS Vyškovsko, z.s., MAS Znojemské vinařství, z.s., Živé pomezí 

Krumlovsko-Jevišovicko, z.s., Místní akční skupina Dolní Morava, z. s., MAS 

Slavkovské bojiště, z.s., MAS Hrušovansko, z. s., Místní akční skupina Brána 

Brněnska, z.s., Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., Místní akční skupina 

Podbrněnsko, spolek, MAS Hustopečsko, z. s., Místní akční skupina Vinařská, 

MAS Bobrava, z.s., MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 

tis. MAS Jihomoravského kraje – 10  
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PRIORITNÍ OSA 4 
EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 
 



PRIORITNÍ OSA 4  
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EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 
 

 
 ŘO:  

 Výzva pro územní samosprávné celky (58,117) 

 



PRIORITNÍ OSA 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 
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Plánovaná výzva Výzva č. 058 Výzva č. 117 

Alokace výzvy 285 000 000,- Kč 15 000 000,- Kč 

Programová oblast a 

území dopadu 

ČR bez hl. m. Prahy hl. m. Praha 

Minimální výše celkových 

způsobilých výdajů 

projektu 

2 000 000,- Kč 2 000 000,- Kč 

Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů 

projektu 

10 000 000,- Kč 5 000 000,- Kč 

Rozpad zdrojů 

financování – 

EU/SR/žadatel 

85%/10/%/5% 50%/45%/5% 

Oprávnění žadatelé Obce, kraje, asociace a 

sdružení obcí a krajů 

dobrovolné svazky obcí 

 

Obce - pouze hlavní město 

Praha a jeho městské části 

Kraje - pouze hlavní město 

Praha 



ZÁKLADNÍ INFORMACE O 

PŘIPRAVOVANÝCH VÝZVÁCH 
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• vyhlášení výzvy: 15/3/2017 

• příjem žádostí: 22/3/2017 –15/6/2017 

• max. délka projektů: 24 měsíců 

• druh výzvy: kolová 

• forma financování a způsobilost: ex ante, vyloučeno křížové financování 

Základní informace 

• obce a kraje a jejich zaměstnanci, volení zástupci, veřejnost 

Cílové skupiny 

• 1 žádost na žadatele 

• u projektů na vzdělávání indikátor 6 00 00 vyšší než 0 a současně nelze 
překročit výši 30 000,- Kč v průměru na jednu vykázanou osobu 

• analytická část strategických dokumentů - data rozdělit na ženy a muže 

Podmínky 

• čestné prohlášení o souladu s nadřazenými strategickými dokumenty 
na národní/ krajské úrovni, v případě, že tyto strategické dokumenty existují 

• certifikát či obdobný dokument dokládající implementaci některého z 
nástrojů kvality řízení, který má být dále rozvíjen 

Povinné přílohy 



PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
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• Podpora procesního řízení v organizaci, tvorba strategických 
dokumentů a podpora řízení kvality 

 

• Součástí aktivit mohou být vzdělávací aktivity (kurzy, semináře, 
workshopy, konzultace, stáže na území ČR (sdílení dobré 
praxe), SW nástroje 

K naplnění specifického cíle 4.1.1 budou 
podporovány tyto aktivity 

• Procesní řízení: popis hlavních procesů organizace, zavedení 
systému řízení procesů 

 

• Strategické dokumenty: tvorba/aktualizace koncepčních a 
strategických dokumentů 

 

• Metody kvality: zavádění/rozvoj metod kvality (např. CSR, MA21 aj.) 

Příklady 



PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
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• Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke 
zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Za tímto 
účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v 
oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti 

 

• Využity mohou být nástroje jako kurzy, semináře, stáže na 
území ČR (sdílení dobré praxe), konzultace, workshopy 

K naplnění specifického cíle 4.1.2 bude 
podporována tato aktivita 

• Vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů: projektové a 
strategické řízení, finanční řízení, odpovědné zadávání veřejných 
zakázek, využívání nástrojů eGovernmentu aj.   

Příklady 



Poznatky z kontrol a doporučení 

 
PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

 

 

 



NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ - 

NESROVNALOSTI,  
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 Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů ES nebo ČR v 

důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu (subjekt 

zapojený do realizace programů nebo projektů spolufinancovaných z 

rozpočtu EU – příjemce i poskytovatel), které vede nebo by mohlo 

vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu 

ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu 

EU nebo do veřejného rozpočtu ČR 



NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ - 

PODVODY 

 „Podvodem“ se rozumí úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k 

některé ze tří níže uvedených možností: 

 a) použití nebo předložení falešných, nesprávných či neúplných     

prohlášení nebo dokumentů, mající za následek nesprávné použití či 

zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství 

nebo rozpočtů jimi či v jejich prospěch spravovaných; 

 b) neposkytnutí informací je porušením zvláštní povinnosti se stejným 

následkem; 

 c) použití prostředků definovaných v bodě a) v rozporu s účelem, k 

němuž byly určeny.  

Úřad pro boj proti podvodům (OLAF) je oprávněn vyšetřovat podezření na 

podvody a další nesrovnalosti, které mají dopad na rozpočet EU, vyšetřovat 

případy korupce a dalších závažných pochybení pracovníků evropských 

orgánů 
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NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE DLE OPERAČNÍCH PROGRAMU 

V ROCE 2015 
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IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY V ROCE 2015 DLE 

ČETNOSTI 
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IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY DLE FINANČNÍHO 

VYJÁDŘENÍ V % 
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NEJČASTĚJŠÍ IDENTIFIKOVANÁ ZJIŠTĚNÍ V RÁMCI 

ADMINISTRATIVNÍCH KONTROL  A KONTROL NA MÍSTĚ 

V OP LZZ 
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NEJČASTĚJŠÍ IDENTIFIKOVANÁ ZJIŠTĚNÍ V RÁMCI 

AUDITŮ OPERACÍ A KONTROL 

‒ Veřejné zakázky 

 umělé rozdělení zakázky 

 diskriminace a nerovné zacházení 

 zkrácení lhůt pro podání nabídky 

 neoprávněné využití jednacího řízení bez uveřejnění 

 podstatná změna smlouvy (prodloužení realizace zakázky, 

nevymáhání smluvních pokut) 

 nevyřazení/neoprávněné vyřazení nabídky 

 netransparentní hodnocení zakázky 

 neoprávněné vícepráce 

 chybný vzorec pro hodnocení nabídek 
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NEJČASTĚJŠÍ IDENTIFIKOVANÁ ZJIŠTĚNÍ V RÁMCI 

AUDITŮ OPERACÍ A KONTROL 

 nesoulad mezi předloženou fakturací a zjištěnou skutečností: proplácení 

nevykonané práce/nedodaného zboží 

 nárokování nepřímých nákladů v přímých nákladech 

 chyby v pracovněprávních vztazích a porušení zákoníku práce 

 nedodržení pravidel publicity (např. neinformování o podpoře projektu z EU) 

 nevedení odděleného účetnictví 

 nehospodárné/ neoprávněné výdaje (nákup nepřiměřeného vybavení, 

nárokování nákladů nesouvisejících s projektem 

 nedodržení audit trailu 

 neplnění monitorovacích indikátorů 

 překročení jednotkových cen 
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POUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014-2020 

• Prokazování vlastnické struktury do úrovně konečného  

 majitele  

• Větší důraz na rozkrývání střetu zájmů – nástroj ARACHNE 

• Indikátory podvodu – součást kontrolních listů 

• Etické kodexy pro zaměstnance 

• Čestná prohlášení o neexistenci střetu zájmů u osob zapojených do 

 tvorby zadávacích podmínek  - čest zapomenutý fenomén. 

• Důkladná příprava projektu 

• Průběžné vzdělávání zaměstnanců zapojených do realizace projektu 

• Mít přehled o tom, co se v projektu děje 

 neponechat vše na externím projektovém manažerovi / 

 administrátorovi  apod. 

• Konzultovat s Řídícím orgánem  
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ZDROJE INFORMACÍ 

Internetové stránky: www.esfcr.cz (OP Zaměstnanost 2014-2020) 
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Dokument OP Zaměstnanost 

Harmonogram výzev, znění výzev 

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce 

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně 
vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady / s jednotkovými náklady 

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ 

Příručka pro hodnotitele 

Obvyklé ceny a mzdy/platy (tabulka) 

http://www.esfcr.cz/


DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST 
 

Odbor podpory projektů (86)  

 

 
 

Ing. Zdeněk Okáč, zdenek.okac@mpsv.cz, 773 790 706 

PhDr. Milada Pelajová, milada.pelajova@mpsv.cz, 778 427 855 
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