Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie
„Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“
IPRÚKV°
vyhlašuje
36. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
B 2.2
Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech
přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí
VAZBA NA 46. VÝZVU OPZ
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

Identifikace výzvy

Operační program

Operační program zaměstnanost

Specifický cíl OPZ

1.1.1. Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména
starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

Číslo výzvy ŘO OPZ

03_16_046 – IPRÚ

Číslo výzvy nositele IPRÚ

36

Opatření integrované strategie

Opatření IPRÚKV°
B 2.2 Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v
oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí

Druh výzvy pro projektové
záměry
Druh výzvy pro žádosti o
podporu v MS 2014 +
Název pracovní skupiny Řídicího
výboru IPRÚ

kolová
průběžná
Pracovní skupina Zaměstnávání

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele IPRÚ
Zahájení příjmu
projektových
záměrů do pracovní
Datum
skupiny
a čas pro
projektové Ukončení příjmu
záměry
projektových
záměrů do pracovní
skupiny
Datum a čas jednání pracovní
skupiny Řídicího výboru IPRÚ
Zahájení příjmu
žádostí o podporu
Datum
v MS2014+
a čas pro
žádosti
Ukončení příjmu
o podporu žádostí o podporu
v MS2014 +

18. 10. 2018, 12:00

18. 10. 2018, 12:00

14. 12. 2018, 12:00

19. 12. 2018, 13:00
18. 10. 2018, 12:00

28. 02. 2019 24:00
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Datum zahájení realizace
projektu
Datum ukončení realizace
projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou
vynaloženy způsobilé výdaje.
Do 31. 12. 2022
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o
podporu v MS2014+.

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

Evropský sociální fond – 42 657 888 Kč
Státní rozpočet (maximálně) – 7 527 862 Kč
Evropský sociální fond: 85 %
Státní rozpočet: 15 %
 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost - spolky, ústavy, církve a náboženské
společnosti, obecně prospěšné společnosti

Míra podpory z Evropského
sociálního fondu a státního
rozpočtu

Státní rozpočet: 10 %
 Obce a jimi zřizované příspěvkové organizace, dobrovolné
svazky obcí
Žadatel: 0 %
 Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost - spolky, ústavy, církve a náboženské
společnosti, obecně prospěšné společnosti
Žadatel: 5 %
 Obce a jimi zřizované příspěvkové organizace, dobrovolné
svazky obcí

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je stanovena na
5 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů je stanovena na
25 000 000 Kč.

Podmínky veřejné podpory

Vyplývají z výzvy Řídicího orgánu č. 46 OPZ, kap. 3.8 Text výzvy:
https://www.esfcr.cz/vyzva-046-opz

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti
nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních
osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z
cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo
následkem jejich účasti v projektu. Účast cílové skupiny na
klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu
bezplatná. V rámci výzvy není povoleno vybírat finanční
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poplatky od cílové skupiny projektu.
Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu se
schválenou strategií IPRÚKV°.
Opatření je zacíleno především na tvorbu nových pracovních
pozic, a to pro nízkokvalifikovanou pracovní sílu (ve vazbě na
sociální integraci a inkluzi). Cílem je podpora znevýhodněných
osob při vstupu na trh práce prostřednictvím programů na
vytváření a následné zřizování dotovaných pracovních míst, což
je podpořeno vzdělávacími aktivitami a rozšířenou a účelněji
zaměřenou rekvalifikací. Část ze zaměstnaných osob budou ti,
kteří budou zapojeni do systému prevence před sociální exkluzí
(v rámci IPRÚKV° - prioritní osy C). Účastníci projektů budou
zejména podporováni aktivitami vedoucími k jejich
osobnostnímu růstu a rozvoji s cílem lepšího uplatnění na trhu
práce (např. rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí,
podpora vytváření nových a obsazování uvolněných pracovních
míst, rozvoj pracovních návyků a zkušeností, motivační
aktivity). Snahou je vytvořit komplexní řešení sociální exkluze,
zejména systémovým propojením oblasti zaměstnávání,
bydlení a sociální práce.
Podpora bude zaměřena na soubor integrovaných aktivit
vedoucích k tvorbě pracovních míst pro znevýhodněné osoby a
osoby ohrožené sociálním vyloučením a doplňkových
rekvalifikačních a školících služeb (rozvoj základních
kompetencí, aktivity vedoucí k osobnostnímu růstu, rozvoj
pracovních návyků a zkušeností, motivační aktivity, pracovní
stáže a tréninky apod.)
Území aglomerace IPRÚKV° - vymezení aglomerace vychází z
integrovaného nástroje IPRÚKV°
http://www.kvprojekty.eu/integrovanenastroje/iprukv/dokument , více viz kap. 1.

Území realizace

Není rozhodující sídlo organizace realizátora projektu, ale místo
realizace. Projekt musí mít prokazatelný dopad na cílovou
skupinu v území aglomerace.
Žadatel musí předložit čestné prohlášení jako součást
projektového záměru o zamezení překryvu s aktivitami CLLD
(komunitně vedený místní rozvoj) a KPSVL (koordinovaný
přístup k sociálně vyloučeným lokalitám).
Statutární město Karlovy Vary a jím zřízené příspěvkové
organizace
Neziskové organizace

Oprávnění žadatelé
Spolupracující a dotčené subjekty:
Obce a svazky obcí v aglomeraci
Poradenské a vzdělávací instituce
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Úřad práce – kontaktní pracoviště Karlovy Vary
Poskytovatelé sociálních služeb
Agentura pro sociální začleňování
Zaměstnavatelé
Definice oprávněných partnerů vyplývá z výzvy Řídicího orgánu
OPZ č. 46, kap. 3.4
Text výzvy: https://www.esfcr.cz/vyzva-046-opz

Cílová skupina

Účelem výzvy je, aby vzniklo komplexní řešení problematiky
sociálního vyloučení, a proto je žádoucí, aby projekt byl
realizován jako integrující se zapojením oprávněných partnerů.
Rozsah spolupráce a zapojení partnerů žadatel popíše
v projektovém záměru.
Znevýhodněné osoby – absolventi, osoby pečující o malé děti,
handicapované osoby, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby starší 55 let apod.

Věcné zaměření
Pro tuto výzvu jsou relevantní aktivity výzvy Řídicího orgánu
OPZ č. 46:

Podporované aktivity

• rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění
na trhu práce;
• podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
• zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná
pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
• podpora flexibilních forem zaměstnání;
• doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených
osob na trh práce;
• poradenské a informační činnosti a programy v oblasti
zaměstnávání;
• bilanční a pracovní diagnostika;
• rekvalifikace.
Informace týkající se opatření B 2.2 jsou v dokumentu
IPRÚKV°. Odkaz na dokument:
http://www.kvprojekty.eu/integrovanenastroje/iprukv/dokument
Indikátory závazné pro IPRÚKV°:

Indikátory

60000 (CESF0) - Celkový počet účastníků (při vyčerpání
alokace výzvy nositele IPRÚKV° by měl být indikátor naplněn ve
výši: 211 účastníci)
62600 (CR03) – Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení
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své účasti (při vyčerpání
alokace výzvy nositele IPRÚKV° by měl být indikátor naplněn ve
výši: 91 účastníci)
Žadatel prostřednictvím svého projektového záměru (příp. ve
vzájemné
koordinaci s ostatními žadateli v souboru
projektových záměrů) by měl zajistit naplnění cílové hodnoty
všech indikátorů minimálně v odpovídající výši požadovaného
rozpočtu projektu vzhledem k alokaci výzvy. (Např. bude-li
rozpočet projektového záměru činit 50 % alokace výzvy
nositele, musí být prostřednictvím projektového záměru
naplněny cílové hodnot všech indikátorů také ve výši alespoň
50 % požadované hodnoty indikátorů výzvy.)
Žadatel bude dále povinen plnit i indikátory dané výzvou č. 46
Řídicího orgánu OPZ. Povinnými indikátory výzvy OPZ jsou:
60000, 62600. Ostatní indikátory budou doplňovány průběžně,
jak bude poskytována podpora.

Náležitosti projektového záměru

Struktura projektového záměru

Povinné přílohy projektového
záměru

Forma a způsob podání
projektového záměru

Projektové záměry musí obsahovat minimálně informace
obsažené ve vzoru projektového záměru a žadatel je povinen
využít šablonu projektového záměru, která je přílohou této
výzvy.
Doklady o právní subjektivitě žadatele (kromě výpisu
z obchodního rejstříku doložit dokument o hlavním účelu
činnosti, např. stanovy, zřizovací listina apod.); dostačující je
prostá kopie dokumentu.
Právní subjektivitu nemusí dokládat:
- kraje
- obce
- organizační složky státu
- státní organizace
Projektový záměr včetně příloh je nutné podat písemně na
podatelnu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,
Karlovy Vary do 14. 12. 2018 do 12:00 ve 2 paré (1 paré
originál, 1 paré prostá kopie) současně s elektronickou
podobou (prostý scan) všech dokumentů v některém z formátů
*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf na CD či DVD (vše v uzavřené
obálce, nadepsané „IPRÚKV – projektový záměr, výzva č. 36 NEOTVÍRAT“).

Způsobilé výdaje
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Věcná způsobilost

Věcná způsobilost se řídí Specifickou částí pravidel pro žadatele
a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými
výdaji a případně také s nepřímými náklady. Dostupné:
http://www.esfcr.cz/file/9003/ (zejména od str. 32 a
následující dokumentu).

Časová způsobilost

Realizace projektu započne nejdříve vydáním právního aktu
řídicího orgánu OPZ, očekávaný termín červen 2018.

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Nositel strategie bude o změnách výzvy informovat na webových
stránkách www.kvprojekty.eu

Příjmy projektu

Projekt negeneruje příjmy.
Předložené projektové záměry budou zařazeny na projednání do
pracovní skupiny Zaměstnávání.
Smyslem této výzvy je vytvořit z projektových záměrů soubor
projektů co nejvíce se přibližující 100% alokaci výzvy nositele
integrovaného nástroje a hodnoty indikátorů IPRÚKV°.

Způsob hodnocení

Proces projednávání projektového záměru v IPRÚKV°:
1. Nositel integrované strategie vyhlašuje výzvu na
předkládání projektových záměrů po vyhlášení výzvy
Řídicího orgánu OPZ na podporu integrovaných projektů
IPRÚ.
2. V termínu daném touto výzvou projedná pracovní
skupina Řídicího výboru IPRÚKV° projektové záměry,
z nichž vytvoří soubor (soubory) projektových záměrů,
soubory budou poté předloženy Řídicímu výboru
IPRÚKV°. Během jednání pracovní skupiny bude možnost
vracet projektové záměry k dopracování za účelem 100%
naplnění alokace a 100% naplnění indikátorů. V případě
vrácení projektových záměrů bude nastavena
dostatečně dlouhá lhůta na jejich přepracování. Na
jednání pracovní skupiny se účastníci mohou dohodnout
na případném dalším jednání a na formě podání
přepracovaných projektových záměrů. Předkladatelé
projektových záměrů budou mít možnost přepracovat
projektové záměry přímo na jednání pracovní skupiny a v
takovém případě bude změna projektového záměru
parafována předkladatelem (statutárním zástupcem, či
jeho zplnomocněným zástupcem) na jednání pracovní
skupiny. Takto přepracované projektové záměry budou
poté předloženy Řídicímu výboru IPRÚKV°. Z jednání
pracovní skupiny je pořizován zápis, kde budou veškeré
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události zaznamenány.
3. Řídicí výbor posoudí soulad projektových záměrů s
IPRÚKV° a výzvou nositele integrovaného nástroje dle
kritérií uvedených v příloze č. 1 této výzvy.
4. Řídicí výbor posoudí míru přispění souborů projektových
záměrů k plnění integrované strategie. V případě, že
bude předloženo více souborů projektových záměrů
s finančními požadavky překračujícími alokaci výzvy,
Řídicí výbor doporučí ty soubory projektových záměrů,
které budou vyhodnoceny jako nejvíce přispívající
k plnění integrované strategie až do výše volné finanční
alokace výzvy, a to na základě kritérií uvedených
v příloze č. 1 této výzvy.
5. Projektovým záměrům, které vyhoví kritériím souladu
s IPRÚKV° a zároveň budou součástí souborů
projektových záměrů vyhodnocených Řídicím výborem
jako vyhovující, vydá Řídicí výbor vyjádření o jejich
souladu s integrovanou strategií.
6. Pro projednání Řídicím výborem zpracuje žadatel žádost
o podporu v MS2014+. Vyjádření Řídicího výboru je jeji
povinnou přílohou pro předložení do výzvy Řídicího
orgánu OPZ č. 46.

Kritéria pro posouzení
projektového záměru na ŘV IPRÚ

Další specifika výzvy

Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy Řídicího orgánu
OPZ

Pokud vyjádření Řídicího výboru IPRÚKV° nebude mít kladný
charakter, nebude možné projekt podpořit (viz str. 7 Výzvy
Řídicího orgánu OPZ č. 46).
Seznam kritérií pro posouzení souladu projektového záměru
s integrovanou strategií IPRÚKV° je uveden v příloze č. 1 této
výzvy.
Projektové záměry musí respektovat integrovanou strategii
IPRÚKV°, která je k dispozici na webových stránkách Pro tuto
výzvu jsou relevantní zejména informace týkající se opatření B
2.2
http://kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/iprukv/dokument/
Vyjádření Řídicího výboru je jako příloha úplné žádosti o
podporu platné do data, které je v projektovém záměru uvedeno
jako nejzazší termín podání žádosti o podporu.
Plnění indikátorů na úrovni projektového záměru by mělo
odpovídat výši požadovaného rozpočtu projektového záměru
vzhledem k alokaci výzvy.
Následná žádost o dotaci musí respektovat veškeré podmínky
výzvy Řídicího orgánu OPZ a včetně související dokumentace.
Text výzvy: https://www.esfcr.cz/vyzva-046-opz
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ:
http://www.esfcr.cz/file/9002/
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s
nepřímými náklady: http://www.esfcr.cz/file/9003/
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tematický koordinátor:
Jiří Starý j.stary@mmkv.cz, 736 672 650
manažer IPRÚKV°:
Tomáš Sýkora, t.sykora@mmkv.cz, 604 584 637
Manažer IPRÚKV° a tematický koordinátor poskytují konzultace a
metodickou podporu týkající se vazby a souladu předkládaných
projektových žádostí ve vztahu k IPRÚKV° jako celku.
Kontakty pro poskytování
informací

Seznam příloh výzvy

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost
Na Poříčním právu 1
128 00 Praha 2
Projektový manažer: Ing. Pavel Bartoš, pavel.bartos@mpsv.cz
Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány hlavně prostřednictvím
elektronického komunikačního nástroje „ESF Fórum“. K výzvě je
v rámci ESF Fóra zřízen diskusní klub, který je dostupný na
odkazu: https://forum.esfcr.cz/node/121/vyzvy-napodporuzamestnanosti-cilovych-skupin/
P1 Seznam kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s
integrovanou strategií IPRÚKV°
P2-A Vzor projektového záměru
P2-B Pokyny k vyplnění projektového záměru
P3 Vzor vyjádření řídicího výboru o souladu/nesouladu
projektového záměru s integrovanou strategií
P4 Závazky vyplývající ze stanoviska SEA
P5 Operační manuál pro žadatele
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