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Představení výzvy

 Číslo výzvy:   482/03_16_047/CLLD_15_01_146 

 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:26.3.2018

 Zahájení příjmu žádostí: 26.března 2018

 Ukončení příjmu žádostí o odporu: 28.května 2018,12:00hodin



Představení výzvy (termíny a alokace)

Finanční alokace výzvy

Rozhodná pro výběr projektů k financování:      8 000 000,-Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000,-Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000,-Kč

Maximální délka projektu: 24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

Forma podpory: ex-ante



Představení výzvy

 Oprávnění žadatelé (viz. prezentace z textu výzvy)

 Cílové skupiny (viz. prezentace z textu výzvy)

 Míra podpory (viz. prezentace z textu výzvy)

 Křížové financování a nepřímé náklady (viz. prezentace z textu výzvy)

 Podporované aktivity (viz. prezentace z textu výzvy)

 Indikátory (viz. prezentace z textu výzvy)

 Způsobilost výdajů (viz. prezentace z textu výzvy)



Představení výzvy

 Proces hodnocení a výběru (viz. prezentace Informace o způsobu 
hodnocení a výběru projektů)

 Povinná publicita



IS KP14+

 Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských strukturálních a 
investičních fondů v ČR v programovém období 2014–2020

 On-line aplikace 
Nevyžaduje instalaci do PC
Vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem

 Edukační videa 
http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-
videa

 Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-
podporu-opz/-/dokument/797956

!! K práci v IS KP14+ budou nápomocni pracovníci kanceláře MAS !!

http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-






IS KP14+

Postup při podávání žádostí

 Registrace do systému IS KP➢14+

https://mseu.mssf.cz/➢(v prohlížeči Microsoft explover)

 Vyplnění elektronické verze žádosti➢

 Finalizace elektronické verze žádosti➢

 Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti➢

!! Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě ➢prostřednictvím IS KP14+

!! Zřízení elektronického podpisu před podáním/odesláním žádosti

!! Aktivní datová schránka➢



IS KP14+

Elektronický podpis

 Elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát

 Platnost 1 rok

 Poskytovatelé:

PostSignum České pošty (Czech Point)

První certifikační autorita

Eidentity



Zpráva o realizaci

 Předkládá se prostřednictvím ISKP14+ do 30 dnů po ukončení 
každého monitorovacího období

 Monitorovací období trvá zpravidla 6 měsíců

 ŘO OPZ provádí kontrolu Zprávy o realizaci do 40 pracovních dní 
ode dne jejího předložení



Důležité odkazy

 Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/dokument/797767

 Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/dokument/797817

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/dokument/797767
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/dokument/797817


DĚKUJI ZA POZORNOST!

Ing. Zdeněk Mach

737 444 602


