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Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních v ěcí  

Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor sociálníc h služeb a sociálního 

začleňování 

Role v implementa ční struktu ře OP LZZ: Zprost ředkující subjekt  

 

vyhlašuje: 

 
VÝZVU pro OBCE 

k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKT Ů v rámci 

OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAM ĚSTNANOST 

pro: obce  

Číslo výzvy: 55 

Číslo kola výzvy:  1 

Název výzvy:  Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit 

Název a číslo prioritní osy: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti 

Název a číslo oblasti podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Globální a specifické cíle oblasti podpory:  
 
Globální cíl: 
Sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním 
dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu 
ke vzdělávání a k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře. 
 
Specifické cíle: 

- Přímá podpora příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, kterým je 
omezen přístup ke službám a na trh práce. 

- Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb a dalších nástrojů 
směřujících k integraci příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, včetně 
podpory v přístupu k investiční podpoře. 

- Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality. 
- Podpora systémových aktivit systému sociálních služeb pro příslušníky sociálně 

vyloučených romských komunit, především ve vztahu k zákonu o sociálních službách, 
souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb, včetně podpory 
evaluace efektivnosti služeb. 

- Posílení kapacity a řízení subjektů a organizací poskytujících nebo podporujících 
poskytování služeb směřujících k integraci příslušníků sociálně vyloučených 
romských komunit, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni. 
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2. Popis výzvy  

Výzva navazuje na výzvu č. 3 vyhlášenou v rámci oblasti intervence 3.1 Integrovaného 
operačního programu (IOP) – Služby v oblasti sociální integrace, aktivita pod písm. b).  

V rámci této výzvy může obec předložit individuální projekt zaměřený na podporu sociálních 
služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků 
sociálně vyloučených romských komunit/lokalit uvedených v Prováděcím dokumentu IOP. 

V případě obcí resp. sociálně vyloučených lokalit, ve kterých působí Agentura pro sociální 
záležitosti v romských lokalitách, musí aktivity projektu navazovat na tzv. „lokální strategie 
sociálního začleňování“. 

V žádosti o finanční podporu z OP LZZ obec popíše návaznost projektu v rámci této výzvy 
na projekt/projekty, které obec předložila nebo hodlá předložit ve výzvě č. 3 vyhlášené 
v rámci oblasti intervence 3.1 Integrovaného operačního programu (IOP) – Služby v oblasti 
sociální integrace, aktivita pod písm. b).  

 

  
2.1 Podporované aktivity/ činností: 
 
Podpora sociálních služeb a dalších nástroj ů působících ve prosp ěch sociálního  
začleňování p říslušník ů sociáln ě vylou čených romských komunit/lokalit  
 
A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb  v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením 
na návrat osob zpět do společnosti, na trh práce nebo udržení se na trhu práce či 
k přístupu ke službám umožňujícím návrat na trh práce.  

 
Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb: 

- odborné sociální poradenství, 
- nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (pouze osoby ve věku 15-26 let), 
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
- terénní programy, 
- sociální rehabilitace (pouze terénní, ambulantní forma poskytování sociální 

služby), 
- krizová pomoc,  
- kontaktní centra, 
- domy na půl cesty, 
- azylové domy, 
- raná péče (pouze terénní forma poskytování sociální služby),  
- podpora samostatného bydlení. 
 
V rámci této výzvy je možné podporovat i fakultativní činnosti  (doprovodné 
programy zaměřené na příslušníky sociálně vyloučených romských komunit/lokalit ) 
při poskytování vyjmenovaných druhů sociálních služeb za předpokladu splnění níže 
uvedených podmínek, přičemž v žádosti o finanční podporu musí žadatel rozlišit, co 
je základní činnost a co činnost fakultativní. 
 
Podporovány budou pouze ty sociální služby, jejichž poskytování na daném území je 
v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. 
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Doplňkově v rámci aktivity A  budou podporovány tyto činnosti (doplňková činnost) 
zaměřené na poskytovatele a zadavatele sociálních služeb (tj. obec): 

- profesní (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách – akreditované vzdělávací programy podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

- vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb – 
akreditované vzdělávací programy podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

- profesní (odborné) vzdělávání pracovníků obecních úřadů v oblasti 
procesu plánování, kvality sociálních služeb a v oblasti metod sociální 
práce v rámci kurzů akreditovaných podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

- zavádění procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb. V rámci 
této činnosti budou podporovány procesy zaměřené na plnění zákonných 
standardů kvality sociálních služeb.  

 
Nebude podporována tvorba vzdělávacích programů, vytvoření e-learningu 
(obsahová, věcná část, vytvoření textů, technická část, softwarové zpracování, 
hardware), vybavení školících místností nábytkem, stavební úpravy školících 
místností. 

 
Náklady na realizaci výše uvedených doplňkových činností mohou dosahovat 
v souhrnu maximáln ě 20 % celkových způsobilých nákladů projektu: 

 
 
B) Podpora dalších činností a aktivit umož ňující prevenci sociálního vylou čení nebo 

přímou pomoc p říslušník ům sociáln ě vylou čených romských komunit/lokalit  
s důrazem především na:  

- programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality 
a včetně podpory osvěty v této oblasti, 

- programy získávání základních sociálních a profesních dovedností, 
- programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace (v rámci výzvy nebude 

podpořen projekt zaměřený pouze na pracovní rehabilitaci), 
- programy pro osoby závislé na drogách, 
- programy pro předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců a finanční 

gramotnosti a prevence pro osoby ohrožené předlužeností (včetně poradenství), 
- programy pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu, 
- programy pro osoby opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, 
- programy pomoci při realizaci investičních akcí financovaných z ERDF v rámci 

Integrovaného operačního programu. 
 

Podpora fakultativních činností sociálních služeb u aktivity A a činností v rámci 
aktivity B musí vždy spl ňovat alespo ň jednu z následujících podmínek:  

a) aktivity umožní návrat uživatele na trh práce, 
b) aktivity umožní osobě přístup ke službám, které umožňují návrat na trh práce, 
c) aktivity umožní prostřednictvím poskytnuté služby návrat na trh práce dalším cílovým 

skupinám, 
d) aktivity umožňující cílovým skupinám udržení se na trhu práce. 
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V rámci této výzvy v návaznosti na aktivity A, B lz e podpo řit: 

- koordinaci aktivit zaměřených na příslušníky sociálně vyloučených romských 
aktivit na úrovni obce s cílem sjednocování postupu relevantních institucí 
a organizací při řešení problémů spojených se sociálním vyloučením, a to 
maximálně v rozsahu 1 pracovního úvazku koordinátora.  

- aktivity zaměřené na hodnocení nákladovosti a efektivity poskytovaných 
služeb/aktivit. 

 
2.2 Cílové skupiny: 
 
Příslušníci níže uvedených vybraných sociálně vyloučených romských lokalit/komunit: 
 

Č. Lokalita (Město/obec/mikroregion) Území dopadu 
1 Brno  Jihomoravský kraj 

2 Břeclav  Jihomoravský kraj 

3 Sokolov  Karlovarský kraj 

4 Cheb  Karlovarský kraj 

5 Broumov  Královéhradecký kraj  

6 Karviná  Moravskoslezský kraj 

7 Orlová  Moravskoslezský kraj 

8 Ostrava  Moravskoslezský kraj 

9 Přerov  Olomoucký kraj 

10 

Jesenicko 
Lokalita Jesenicko zahrnuje: Mikroregion Zlatohorsko, 
Mikroregion Jesenicko, Mikroregion Žulovsko, 
Mikroregion Javornicko, Mikulovice, Velké Kunětice, 
Zlaté Hory, Česká Ves, Jeseník, Kobylá nad Vidnávkou, 
Velká Kraš, Vápenná, Skorošice, Vidnava, Žulová, 
Bernartice, Bílá Voda, Javorník, Uhelná, Vlčice, 
Písečná, Supíkovice, Bělá pod Pradědem, Stará 
Červená Voda, Černá Voda, Ostružná, Lipová Lázně. 

Olomoucký kraj 

11 Klatovy  Plzeňský kraj 

12 Kutná Hora  Středočeský kraj 

13 Kolín  Středočeský kraj 

14 Kladno  Středočeský kraj 

15 Chomutov  Ústecký kraj 

16 Most  Ústecký kraj 

17 Ústí nad Labem  Ústecký kraj 

18 Roudnice nad Labem  Ústecký kraj 

19 

Šluknovsko 
Lokalita Šluknovsko zahrnuje: Česká Kamenice, Krásná 
Lípa, Varnsdorf, Chřibská, Rybniště, Jiřetín pod 
Jedlovou, Rumburk  

Ústecký kraj 

20 Jihlava  Kraj Vysočina 

21 Holešov  Zlínský kraj 
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Seznam vybraných lokalit pro tuto výzvu bude průběžně aktualizován v návaznosti na výzvu 
v rámci oblasti intervence 3.1 b) IOP, tj. především v návaznosti na rozšíření činnost 
Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách do dalších sociálně vyloučených 
lokalit. 
 
2.3 Vymezení žadatel ů o finan ční podporu:  
 

- obce 1 dle seznamu v bodě 2.2 této výzvy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), v návaznosti na oblast intervence 3.1 b) IOP 
– Služby v oblasti sociální integrace 

 
Individuální projekty mohou být realizovány formou partnerství pouze bez finan čního 
příspěvku . Partner bez finančního příspěvku se podílí na realizaci věcných aktivit projektu 
(např. formou konzultací, odborné garance apod.) a není mu poskytován žádný finanční 
příspěvek za účast na realizaci projektu.  
 
 
2.4 Doba trvání realizace individuálních projekt ů: 

Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je až 4 roky (48 měsíců). 

 
2.5 Limity finan ční podpory: 
 

Omezení výše finan ční podpory na jeden projekt:  

Minimální výše podpory na jeden projekt:   není stanovena  
Maximální výše podpory na jeden projekt:  25 000 000,-Kč  

Podpora bude poskytována formou nevratné finanční pomoci, formou přímého přidělení 
prostředků a může dosáhnout až výše 100% uznatelných nákladů projektu.  

Maximální objem finančních prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny na realizaci 
projektů, je 200 000 000,-Kč. 

 
2.6 Limity k řížového financování: 
− Maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny na realizaci 

projektů, je 200 000 000,-Kč. 
− Maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové 

financování, je 18 000 000,- Kč (9 % prostředků alokovaných na výzvu), 
− Garantovaný maximální podíl způsobilých výdajů projektu, které mohou být hrazeny 

z křížového financování, představuje 5 % způsobilých výdajů projektu. 
− Maximální podíl způsobilých výdajů jednoho projektu, které mohou být hrazeny 

z křížového financování včetně garantovaného maximálního podílu z předchozího bodu, 
představuje 15 % způsobilých výdajů projektu s tím, že v souhrnu nesmí být překročeno 
9 % z prostředků alokovaných na danou výzvu. 

 
 
3. Místo realizace individuálních projekt ů: 

Projekty mohou mít dopad na celém území ČR s výjimkou území hlavního města Prahy. 

                                                 
1 V případě mikroregionů podávají projekty jednotlivé obce či města tohoto mikroregionu. 
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Projekt musí být realizován v rámci sociálně vyloučené romské lokality, resp. města či obce 
uvedené seznamu vybraných lokalit v bodě 2.2 této výzvy. 

 
4. Typ individuálního projektu:  

Individuální projekt regionálního charakteru  

 
5. Popis individuálního projektu:  

Individuální projekt regionálního charakteru – projekt pokrývá specifickou oblast, která má 
regionální rozměr. Projekt má jasně stanovený regionální rámec a je zaměřen zejména 
na cílové skupiny jednotlivců. Projekt musí splňovat princip doplňkovosti a kriterium přidané 
hodnoty. Musí proto rozšířit stávající programy a nástroje politiky, zvýšit počet klientů služeb 
apod. 

Individuální projekty v rámci oblasti podpory 3.2 „Podpora sociální integrace příslušníků 
romských lokalit“ jsou předkládány z úrovně obcí a ve svém regionu systémově řeší 
v souladu se zákonem o sociálních službách a plány rozvoje sociálních služeb integraci 
příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit. Tyto individuální projekty obcí by 
měly navazovat na projekty předkládané v rámci oblasti intervence 3.1 IOP. 
 
6. Termín výzvy:  

Výzva je otevřená, a je vyhlášena 15. 12. 2009, s platností do 31. 12. 2012. 

 
7. Způsob, místo a termín p ředložení návrhu individuálního projektu:  

Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci Benefit7  
(elektronická žádost) přímo na webových stránkách www.eu-zadost.cz  nebo www.eu-
zadost.eu.  Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici „ Pokyny Řídícího orgánu “, 
které slouží žadateli jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako pomůcka 
pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy. Pro žadatele je zřízena 
hotline adresa benefit7@mpsv.cz , na kterou mohou posílat případné dotazy technického 
rázu. 

Žádost je zároveň předložena vyhlašovateli výzvy v listinné podobě. Na každý projekt musí 
být podána samostatná žádost o finanční podporu z OP LZZ. V jedné obálce může být 
pouze jedna žádost o finanční podporu. 

Listinná podoba žádosti  (včetně příloh) musí být doručena v zalepené obálce doporučenou 
poštou nebo předána osobně (doručitel obdrží datované a podepsané potvrzení o převzetí) 
vyhlašovateli výzvy.  

Žádosti zaslané jiným než výše uvedeným způsobem (např. faxem nebo emailem) nebo 
doručené jinému subjektu nebudou akceptovány. 

Tištěná verze finálně uložené žádosti musí být předložena ve 2 výtiscích  (1 originál a 1 
kopie) a podepsaná na příslušném místě žádosti statutárním zástupcem žadatele. Tištěná 
verze předkládané žádosti a žádost finálně uložená v aplikaci Benefit7 musí mít stejný 
identifikační kód tzv. Hash. Listy výtisku žádosti je nutno pevně spojit, tj. podepsaná žádost 
musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně) nebo 
jiným obdobným způsobem zamezujícím neoprávněnému nakládání s žádostí. Páska musí 
být označena podpisem (případně podpisem a razítkem) statutárního zástupce žadatele 
oprávněného jednat jeho jménem na první a poslední straně žádosti. Požadované přílohy 
nejsou součástí sešité žádosti. Za pevné spojení není považována kroužková vazba či vazba 
do hřbetu. 
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Všechny povinné a p řípadně další p řílohy  musí být předloženy ve 2 výtiscích  (1 originál 
a 1 kopie). Každá z příloh musí být označena pořadovým číslem podle jejího označení 
v seznamu příloh v aplikaci Benefit7 a podepsaná statutárním zástupcem žadatele. 
Vícestránková příloha musí být sešita.  Všechny přílohy musí být předloženy jak v listinné tak 
elektronické podobě v aplikaci Benefit7. Pouze v případě, kdy elektronická velikost přílohy 
přesáhne velikostní limit, bude předložena na CD nosiči.  

Povinné p řílohy žádosti : 

Příloha č. 1 – Doklad o právní subjektivitě žadatele – právní subjektivita bude doložena 
dokladem o přidělení IČ (viz Příručka pro žadatele z OP LZZ) 
Příloha č. 2 – Vyjádření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách (tuto přílohu 
dokládá pouze žadatel, jehož projekt bude realizován v místě působení Agentury pro sociální 
začleňování v romských lokalitách)  
Příloha č. 3 – Vyjádření krajského koordinátora pro romské záležitosti k podpoře projektu – 
návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb 
Příloha č. 4 – „Potvrzení o zařazení projektu do IPRM“ a „Stanovisko řídícího orgánu 
příslušného operačního programu“ (IOP, ROP), pouze v případě, že žadatel ve své žádosti 
o finanční podporu označil, že jeho projekt je zařazen do schváleného integrovaného plánu 
rozvoje měst (IPRM) 
Příloha č. 5 – Návaznost projektu na IOP, oblast intervence 3.1 b 
 

V případě, že bude žadatel úspěšný a jeho projekt bude vybrán k podpoře z OP LZZ, 
bude před podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace povinen doložit některé další přílohy. 
Jejich seznam je uveden v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ. 

Označení obálky: 
Žádost musí být doručena v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: 

• adresa vyhlašovatele – zprostředkujícího subjektu (včetně jména příslušné kontaktní 
osoby), 

• název programu, 
• číslo prioritní osy a číslo oblasti podpory, 
• název projektu, 
• plný název žadatele a jeho adresa, 
• upozornění „NEOTVÍRAT“ v levém horním rohu. 

 
Adresa pro poštovní doru čení žádostí: 
Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Na Poříčním právu 1 
128 01 Praha 2 
 
8. Kontaktní osoba vyhlašovatele:  
 
Ing. Jana Stavinohová 
Telefon: 221  922 045  
E-mail: jana.stavinohova@mpsv.cz 
 
 
9. Kritéria v ěcného hodnocení:  
 
Předložené žádosti budou hodnoceny na základě následujících obecných kritérií věcného 
hodnocení OP LZZ:  
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.  

A1  Zdůvodnění potřebnosti projektu 
A2  Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A    Smysl a cíle projektu 
A3  Zhodnocení cílů projektu 
B1  Jasné vymezení cílové skupiny 
B2  Přiměřenost cílové skupiny 
B3  Přínos projektu pro cílovou skupinu 

 
B    Cílová skupina 

B4  Způsob zapojení cílové skupiny 
C1  Kompetence žadatele 
C2  Zkušenosti žadatele a členů týmu 

 
C     Žadatel 

C3  Partneři 
D1  Volba a popis klíčových aktivit, harmonogram projektu 
D2  Předpoklady pro udržitelnost projektu po skončení 
financování OP LZZ 
D3  Kvalita řízení rizik 

 
D     Projektové řízení, 
udržitelnost a rizikovost 
projektu   

D4  Rizikovost projektu 
E1  Přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové náplni a 
rozsahu 

 
E     Rozpočet projektu  

E2  Přehlednost, srozumitelnost a věcná správnost 
rozpočtu 
F1  Šíře a adekvátnost výběru monitorovacích indikátorů 
F2 Reálnost kvantitativních hodnot monitorovacích 
indikátorů 

 
F     Výsledky a výstupy  

F3 Přiměřenost výsledků vzhledem k požadovaným 
prostředkům 

G Rozpor s horizontálními tématy 

H Závěrečné zhodnocení 

Kritérium „Synergie“ (IPRM) Specifická bonifikace pro projekty za řazené do IPRM 
(Integrované plány rozvoje města): V případě, že předložený projekt je zároveň zahrnut do 
IPRM, bude mu přidělena bodová bonifikace ve výši 10% procent ze získaného bodového 
ohodnocení. Tato bonifikace bude přičtena formou specifického kritéria "synergie", které 
bude uplatňováno pouze pro projekty zahrnuté do IPRM.2 

 
 

10.  Ostatní náležitosti:  

Konzultace zám ěru projektu 

Předkladatel projektové žádosti je povinen konzultovat záměr projektu s vyhlašovatelem 
výzvy před jeho předložením.  

Konzultace jsou poskytovány po předchozí domluvě s kontaktním pracovníkem 
za předpokladu, že bude min. 2 pracovní dny před dohodnutým termínem konzultace zaslán 
záměr projektu (emailem). Konzultace budou poskytovány výhradně pracovníkům žadatele. 
V případě, že žadatel využívá pro přípravu žádosti poradenskou firmu, je možná přítomnost 
zástupce poradenské firmy na konzultaci pouze za přítomnosti žadatele. 

                                                 
2 Vyplývá z usnesení vlády č. 883 ze dne 13. 8. 2007 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování 
a hodnocení IPRM.  
 


