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Programový rámec OPZ 
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Podporovaná opatření schválená ŘO OPZ: 
 

A.1.3.2 Podpora služeb komunitního charakteru 

 

A.1.1.2 Podpora diverzifikace péče o děti v předškolním a základním 

vzdělávání 



A.1.3.2 Podpora služeb komunitního charakteru 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006894 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ: 

 

Obecně: sociální začleňování, prevence sociálního vyloučení !!! 

 

Konkrétně: 

 

1. Vybrané registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. 

 § 37 – Odborné sociální poradenství 

 § 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 § 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 § 69 – Terénní programy 

 

2. Vybrané služby nad rámec zák. č. 108/2006 Sb. 



A.1.3.2 Podpora služeb komunitního charakteru 
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2. Vybrané služby nad rámec zák. č. 108/2006 Sb. 

 

• prevence ekonomické nestability 

• aktivity místních samospráv 

• podpora mladých lidí 

• aktivizační, asistenční a motivační programy 

• sekundární a terciární prevence závislostí 

• boj s diskriminací 

 

VHODNÉ PROJEKTY DLE ZAMĚŘENÍ OPATŘENÍ: 

• komunitní sociální práce 

• komunitní centra 

 



A.1.3.2 Podpora služeb komunitního charakteru 
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CÍLOVÉ SKUPINY 

• osoby sociálně vyloučené 

• osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 

PŘÍJEMCI PODPORY 

a) aktivity zaměřené na registrované sociální služby 

• poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zák. č. 108/2006 Sb. 

 

b) ostatní aktivity 

• poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zák. č. 108/2006 Sb. 

• NNO, příspěvkové organizace 

• obce, organizace zřizované obcemi, DSO, MAS 

• organizace zřizované kraji 

• poradenské a vzdělávací instituce, sociální partneři 

• školy a školská zařízení 



A.1.3.2 Podpora služeb komunitního charakteru 
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ČASOVÉ A FINANČNÍ VYMEZENÍ 

 

Plánované realizace opatření:   2018 – 2019 

Vyhlášení výzvy (1 výzva pro všechny aktivity):  1. čtvrtletí 2018 

Předpokládaný termín schválení žádostí:   4. čtvrtletí 2018 

Doba realizace projektů:     max. 24 měsíců 

 

Celkové alokace opatření:     5.835.300,- Kč 



A.1.1.2 Podpora diverzifikace péče o děti v 

předškolním a základním vzdělávání 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006894 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ: 

 

Obecně: podpora sladění pracovního a rodinného života doplněním 

institucionálních kapacit a diverzifikací služeb péče o děti v 

předškolním a základním vzdělávání 

 

 

Konkrétně: 

 

1. projekty zaměřené na realizaci příměstských táborů 

 

2. podpora zařízení typu školní družiny a kluby 

 

 



A.1.1.2 Podpora diverzifikace péče o děti v 

předškolním a základním vzdělávání 
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CÍLOVÉ SKUPINY 

• osoby pečující o malé děti 

• osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské / rodičovské 

dovolené 

 

PŘÍJEMCI PODPORY 

• nestátní neziskové organizace 

• obce 

• organizace zřizované obcemi a kraji 

• dobrovolné svazky obcí 

• školy a školská zařízení 



A.1.1.2 Podpora diverzifikace péče o děti v 

předškolním a základním vzdělávání 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006894 

ČASOVÉ A FINANČNÍ VYMEZENÍ 

 

Plánované realizace opatření:   2018 – 2019 

Vyhlášení výzvy (1 výzva pro všechny aktivity):  1. čtvrtletí 2018 

Předpokládaný termín schválení žádostí:   4. čtvrtletí 2018 

Doba realizace projektů:     max. 24 měsíců 

 

Celkové alokace opatření:     7.058.820,- Kč 



POSTUP OPZ 
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1. Příprava výzev    12/2017 – 02/2018 

        - Výzva pro opatření A.1.3.2 (všechny aktivity) 

        - Výzva pro opatření A.1.1.2 (všechny aktivity) 

       (zpracování, dokumentace, schválení ŘO – 20 PD) 

 

2. Vyhlášení výzvy                                                                     03/2018 

       (zveřejnění na www.podjestedi.eu a na www.podjestedi.cz)    

 

3. Příjem žádostí                    min. 4 týdny od vyhlášení výzvy 

 

4. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti                     30 PD 

       - výzva k opravě formálních náležitostí – min. 5 PD 

       - hodnotí pracovníci kanceláře MAS (pravidlo 4 očí) 

       - kritéria FORMÁLNÍ = opravitelná 

       - kritéria PŘIJATELNOSTI = neopravitelná !!! 

       - možnost podat žádost o přezkum rozhodnutí – do 15 KD)  

http://www.podjestedi.eu/


POSTUP OPZ 
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5. Věcné hodnocení                 50 PD od ukončení hodnocení F a P 

        - hodnotí výběrový orgán MAS (9 členů) 

        - podpůrné hodnocení (odborník z oboru) 

        - zápis s výsledky hodnocení, vč. hlasování – zveřejnění na webu 

          (do 15 PD od data ukončení jednání výběrového orgánu) 

        - informování žadatelů (MS2014+) 

        - možnost podat žádost o přezkum hodnocení – do 15 KD 

        - MAS informuje ŘO o zasedání výběrového orgánu – min. 10 PD 

        

6. Výběr projektů             do 30 PD od dokončení věcného hodnocení 

        - rozhodovací orgán MAS (představenstvo MAS) 

        - pořadí projektů dáno bodovým hodnocením z věcného hodnocení 

        - zápis s výsledky projednání, vč. hlasování – zveřejnění na webu 

          (do 15 PD od data ukončení jednání rozhodovacího orgánu) 

        - možnost podat žádost o přezkum hodnocení – do 15 KD 

        - MAS informuje ŘO o zasedání výběrového orgánu – min. 10 PD 



POSTUP OPZ 
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7. Závěrečné ověření způsobilosti 

        - zajišťuje MAS po uplynutí všech lhůt administrace žádostí 

        - netýká se žadatelů 

                

6. Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu 

        - poté, co ŘO potvrdí závěrečné ověření způsobilosti (viz bod 7.) 

        - do 10 PD vydá MAS rozhodnutí o ukončení administrace 

          (u neúspěšných žádostí) 

 



SEMINÁŘE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 
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1) Avízo výzvy → seminář k výzvě 

 

2) Vyhlášení výzvy → seminář pro žadatele 

 

3) Projekty vybrané k financování → seminář pro příjemce (min. 1) 

 

- zodpovídá kancelář MAS 

- možná účast ŘO – ŘO je informován o konání 

- informace ze seminářů budou po konání zveřejněny na webu 

 

 



ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0006894 

1) Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ – obecná část 

       (229 stran) 

 

2) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část 

       (69 stran) 

 

 



KONTAKTY 
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Manažerka SCLLD: 

 

Bc. Jana Švehlová 

E-mail: manazer@podjestedi.eu 

Tel.: 606 255 928 

 

Manažer OPZ: 

 

Ing. Petr Ponikelský 

E-mail: opz@podjestedi.eu 

Tel.: 737 291 735 

 

www.podjestedi.eu 
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