Statutární město Brno jako nositel
Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro
uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI)
vyhlašuje
62. výzvu k předkládání projektových záměrů

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
A BOJ S CHUDOBOU VIII
VE VAZBĚ NA VÝZVU Č. 03_16_048 „INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ
INVESTICE (ITI) – PRŮBĚŽNÁ VÝZVA“ OPERAČNÍHO PROGRAMU
ZAMĚSTNANOST

Identifikace výzvy

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Specifický cíl OPZ

2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených
ve společnosti a na trhu práce

Číslo výzvy ŘO OPZ

03_16_048

Číslo výzvy nositele ITI

62

Opatření integrované strategie

D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb

Podopatření integrované strategie

D.1 OPZ

Druh výzvy

Průběžná

Název pracovní skupiny Řídicího
výboru ITI

Sociální oblast

Vydání: 1
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Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele ITI
Datum a čas zahájení příjmu
projektových záměrů do pracovní
skupiny
Datum a čas ukončení příjmu
projektových záměrů do pracovní
skupiny

7. 6. 2019, 14:00 hod.

7. 6. 2019, 14:00 hod.

21. 6. 2019, 14:00 hod.
17. 6. 2019, 10:00 hod., případně 24.6.2019, 10:00 hod.

Datum a čas jednání pracovní
skupiny Řídicího výboru ITI

V případě, že bude alokace výzvy předloženými záměry
vyčerpaná po prvním kole (jedná se o projektové záměry
finalizované do 14.6.2019 do 14:00 hod.), záměry předložené
po tomto datu již nebudou z časových důvodů hodnoceny.
Termíny jednání PS jsou orientační a mohou se měnit.
Nejzazší datum a čas finalizace projektového záměru ve
webové aplikaci nositele Strategie ITI BMO v návaznosti na
datum konání pracovních skupin:
Pracovní skupina

Datum zahájení realizace projektu

17.6.2019

24.6.2019

Finalizace záměru do: 14.6.2019

21.6.2019

14:00 hod. 14:00 hod.
Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu
vyhlášení výzvy ŘO číslo 03_16_048.
V případě podpory poskytované v režimu blokové výjimky ze
zákazu veřejné podpory může platit omezení, že zahájení
realizace projektu musí následovat po termínu předložení
žádosti o podporu.

Datum nejzazšího podání do
návazné výzvy ŘO OPZ

28. 6. 2019, 12:00 hod.

Datum ukončení realizace
projektu

31. 12. 2022

Podpora

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

Vydání: 1

Evropský sociální fond – 8 962 962,79 Kč
Státní rozpočet – max. 1 581 699,31 Kč
Pozn. z důvodu probíhajícího hodnocení projektů na úrovni
ŘO OPZ, může dojít k dodatečnému navýšení alokace této
výzvy.
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Míra podpory z Evropského
sociálního fondu a státního
rozpočtu

Pro NNO
• Evropský sociální fond: 85 %
• státní rozpočet: 15 %
Pro podnikající subjekty
• Evropský sociální fond: 85 %
• státní rozpočet: 0 %
Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace
• Evropský sociální fond: 85 %
• státní rozpočet: 10 %

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů 2 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů 20 000 000 Kč.

Podmínky veřejné podpory

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou
k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v
rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na
elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 výzvy ŘO).

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Individuální integrovaný projekt
Brněnská metropolitní oblast (BMO).
Odkaz na vymezení BMO: https://iti.brno.cz/metropolitniplanovani/vymezeni-bmo/

Území realizace

Oprávnění žadatelé

Vydání: 1

Seznam obcí BMO je uveden v kapitole F.4 Finální výběr obcí
funkčních území (s. 60 až 63) dokumentu Aktuální funkční
vymezení brněnské metropolitní oblasti (2013).
a) nestátní neziskové organizace:
• obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve
znění pozdějších předpisů,
• církevní právnické osoby zřízené podle zákona č.
3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,
pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a
sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
• spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
• ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
• nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích,
c) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
d) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace,
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Cílová skupina

obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a
školská zařízení) působící v sociální oblasti,
e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní
společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská
zařízení),
f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení),
g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru
poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně
vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:
• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním
vyloučením ohrožené
• Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s kombinovanými diagnózami
• Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo
nejistém ubytování
• Oběti trestné činnosti
• Osoby pečující o malé děti
• Neformální pečovatelé
• Rodiče samoživitelé
• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
• Osoby ohrožené předlužeností
• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
• Osoby v nebo po výkonu trestu
• Osoby opouštějící institucionální zařízení
• Osoby ohrožené vícenásobný mi riziky
• Imigranti a azylanti
Přesná definice cílových skupin je uvedena ve výzvě ŘO 048 viz
část 4.3.
Na území města Brna je možné podpořit pouze projekty
zaměřené na osoby s duševním onemocněním a
mentálním/zdravotním postižením jako jednu z cílových
skupin. (viz Integrovaná strategie rozvoje Brněnské
metropolitní oblasti, opatření D.1).

Věcné zaměření

Podporované aktivity

Vydání: 1

Podporované aktivity musejí být v souladu s výzvou ŘO č. 048
viz část 4.1. Zejména se jedná o tyto aktivity:
a) Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím sociálních služeb.
b) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center
jako prostředků sociálního začleňování a prevence
sociálního vyloučení osob a skupin osob.
c) Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání,
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Indikátory

Vydání: 1

sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti
sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou;
podpora partnerských projektů v sociální oblasti
propojující různé úrovně veřejné správy a další
instituce; posilování informovanosti a efektivní
komunikace o problematice sociálního vyloučení u
všech relevantních aktérů; podpora plánování sociální
bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního
začleňování jako prevence prostorového vyloučení,
vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví.
d) Podpora profesionální realizace sociální práce jako
aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či
komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí
(podpora využití specifických metod a technik sociální
práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu
sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených na úrovni odborných postupů při
případové práci, metodické činnosti a koordinaci
nástrojů pomoci, apod.).
e) Programy na podporu rodičovských kompetencí,
získávání základních sociálních a profesních dovedností,
uplatnění se na trhu práce apod., které přispívají
k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního
vyloučení.
f) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně
znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného
života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.
g) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro
osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na
návykových látkách.
h) Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a
řešení zadluženosti a předluženosti (včetně
poradenství), aktivity zaměřené na předcházení
ekonomické nestability osob z cílové skupiny.
i) Programy prevence sociálně patologických jevů,
prevence kriminality a veřejného pořádku (asistenti
prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a
dalšími úřady, romský mentoring, preventivní
programy pro mladé osoby 15+ apod.).
j) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon
trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro
osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné
činnosti), probační a resocializační programy, programy
zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem
předcházení jejich dalšího násilného chování.
6 00 00 Celkový počet účastníků
6 70 01 Kapacita podpořených služeb
6 74 01 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení
6 70 10 Využívání podpořených služeb
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Náležitosti projektového záměru
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Struktura projektového záměru

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Forma a způsob podání
projektového záměru

Název projektového záměru
Identifikace žadatele
Cíl projektu
Popis projektového záměru včetně stručné obsahové
specifikace
Cílové skupiny
Vazba na jiné projektové záměry/projekty (popis
integrovaného přístupu)
Území realizace projektu
Popis pozitivního dopadu na vymezené území
Zařazení do úrovně opatření Strategie
Vazba na další opatření Strategie
Soulad s jinými strategickými dokumenty
Spolupracující subjekty (klíčoví partneři) a jejich role
Finanční zdroj (operační program, specifický cíl)
Celkový rozpočet projektu (v Kč) včetně DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu (v Kč) včetně DPH
Předpokládaná požadována dotace z ESI fondů (v Kč)
Provozní náklady/rok (v Kč)
Indikátory Strategie (včetně cílových hodnot)
Předpokládaný harmonogram přípravy a realizace
projektu
Aktuální stav přípravy projektového záměru včetně řešení
majetkoprávních vztahů
Předpokládané zahájení a ukončení realizace projektu
Informace o způsobu zajištění udržitelnosti projektu
Rizika projektu

Elektronické podání prostřednictvím webové aplikace nositele
Strategie ITI BMO dostupné na: pz-iti.brno.cz. Projektový záměr
se po finalizaci opatří časovým razítkem a uzamkne pro editaci.
Projektový záměr musí být finalizován nejpozději do data a
času ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny
uvedeného v této výzvě. Do stejného data a času bude možné
projektový záměr odfinalizovat ze strany nositele ITI BMO, a to
na žádost předkladatele projektového záměru přes webovou
aplikaci nositele Strategie ITI BMO. Pro pořadí projektových
záměrů předložených do příslušné pracovní skupiny bude
rozhodující datum poslední finalizace. Po ukončení příjmu
projektových záměrů do příslušné pracovní skupiny již nebude
možné projektový záměr odfinalizovat.

Způsobilé výdaje
Věcná způsobilost
Vydání: 1

Pravidla,

jaké

kategorie

výdajů

jsou

způsobilé,
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jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji
a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou
verzi: http://www.esfcr.cz/file/9003/).
Časová způsobilost

1. 1. 2017 – 31. 12. 2022 (maximální délka, na kterou je žadatel
oprávněn projekt naplánovat, je 36 měsíců)

Další detaily výzvy nositele ITI
Nositel má možnost provádět změny ve výzvě. O změnách ve
výzvě budou žadatelé informováni na webu https://iti.brno.cz
a na úřední desce nositele.
Provádění změn výzvy

Způsob hodnocení

Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole
10.7 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu zaměstnanost. Změny ve výzvě se
nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali.
Proces schvalování integrovaných projektů v rámci Strategie
ITI Brněnské metropolitní oblasti (Strategie ITI BMO)
Na základě výzvy Řídicího orgánu Operačního programu
Zaměstnanost (ŘO) zacílené na integrovaný nástroj ITI
vyhlašuje nositel Strategie ITI BMO výzvu k předkládání
projektových záměrů. Na základě výzvy nositele Strategie ITI
BMO předkládají žadatelé nejprve projektové záměry v rozsahu
stanoveném výzvou nositele Strategie ITI BMO do pracovní
skupiny (PS) a následně jsou projektové záměry projednávány
na jednání Řídicího výboru ITI BMO (ŘV ITI). ŘV ITI vydává
vyjádření o souladu projektového záměru se Strategií ITI BMO.
Po vydání vyjádření ŘV ITI zpracuje žadatel žádost o podporu v
ISKP14+, a to dle výzvy ŘO. Vyjádření ŘV ITI je její povinnou
přílohou.
Finalizované projektové záměry budou průběžně předkládány k
hodnocení do následující pracovní skupiny dle harmonogramu
uvedeném v poli: Datum a čas jednání pracovní skupiny
Řídicího výboru ITI.
Postup hodnocení:
1. Posouzení relevance projektového záměru pro danou
výzvu manažerem ITI: manažer ITI posoudí
relevantnost projektového záměru pro integrovanou
strategii a tematicky zaměřenou pracovní skupinu, tj.
zda je projektový záměr v souladu se zaměřením výzvy.
Předkladatel projektového záměru, který byl
vyhodnocen jako relevantní, zašle pozvánku na jednání
pracovní skupiny. Předkladateli projektového záměru,
který byl vyhodnocen jako nerelevantní, zašle
informaci o záporném vyhodnocení.
2. Projednání projektových záměrů v Pracovní skupině ITI

Vydání: 1
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(PS ITI): předkladatelé projektových záměrů na jednání
PS představí své projektové záměry přihlášené do
výzvy nositele. Pracovní skupina usiluje o nalezení
takového komplexního řešení, které odpovídá
věcnému zaměření příslušné části Strategie ITI, alokaci
a indikátorům vymezeným ve výzvě nositele ITI. Z
jednání PS se pořizuje zápis, který je podkladem pro
jednání ŘV ITI.
3. Projednání projektových záměrů na Řídicím výboru ITI
(ŘV ITI): role ŘV ITI v procesu schvalování
integrovaných projektů spočívá zejména v posouzení
souladu projektového záměru se Strategií ITI a
následné vydání Vyjádření o souladu projektového
záměru se Strategií ITI. Toto Vyjádření je jednou z
povinných příloh pro předložení žádosti o podporu do
výzvy ŘO. ŘV ITI bude posuzovat soulad projektových
záměrů se strategií podle kritérií uvedených v poli
Kritéria pro posouzení projektového záměru na ŘV ITI.
Statuty a jednací řády Pracovních skupin a Řídicího výboru ITI
jsou k dispozici na webových stránkách: https://iti.brno.cz.

Kritéria pro posouzení
projektového záměru na ŘV ITI

Odkaz na výzvu ŘO OPZ
Vydání: 1

Předkladatel projektového záměru, který obdržel vyjádření
Řídicího výboru ITI, zpracuje standardní žádost o podporu dle
pravidel OPZ a v souladu s výzvou Řídicího orgánu. Žádost o
podporu vypracuje prostřednictvím aplikace MS2014+ a na
Řídicí orgán je podávána elektronickou cestou.
• Projektový záměr je předložen v požadovaném formátu
fiše projektového záměru ISR BMO.
• Projekt je v základních parametrech v souladu
s příslušnou výzvou nositele ITI (tematické zaměření,
oprávnění žadatelé).
• Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace daného
specifického cíle operačního programu dle schválené
ISR BMO.
• Projekt je v souladu s tematickým zaměřením ISR BMO,
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a
je zařazen minimálně do jednoho opatření ISR BMO.
• Projekt je integrovaný a má prokazatelnou vazbu na
jiné aktivity/ projekty v území BMO.
• Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
• Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na území
BMO.
• Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve
výzvě.
• Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu
s výzvou.
• Projekt přispívá k naplnění relevantních indikátorů
příslušného opatření ISR BMO.
https://www.esfcr.cz/vyzva-048-opz
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Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy Řídicího orgánu
OPZ v aktuálním znění

Kontakty pro poskytování
informací

Seznam příloh výzvy

Vydání: 1

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost
(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/
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn
pravidla v průběhu této výzvy i během realizace projektů
podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze
těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz.
Aktualizace pravidel není změnou této výzvy
Konzultace k výzvě nositele a souladu se strategií:
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna
Husova 12, 601 67 Brno
Koordinátorka ITI – Ing. et Ing. Jitka Loučná, tel.: 542 172 469
Manažer ITI – Ing. Petr Šašinka, Ph.D., tel.: 542 172 058
Email: iti@brno.cz
Web: https://iti.brno.cz
Kontakt na vyhlašovatele výzvy OPZ:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
Kontaktní místo: Na Poříčním právu 1, 120 01 Praha 2
Pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
Mgr. Michal Vejlupek, Dis.: michal.vejlupek@mpsv.cz,
tel.: 221 922 756
Mgr. Kateřina Jechová: katerina.jechova@mpsv.cz
Ing. Zdena Marchalínová: zdena.marchalinova@mpsv.cz
Bez příloh
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