Statutární město Brno jako nositel
Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+
(ISR BMO 21+)

vyhlašuje
5. výzvu k předkládání projektových záměrů

ZVYŠOVÁNÍ DOSTUPNOSTI A ZKVALITŇOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V BMO
VE VAZBĚ NA 33. VÝZVU „INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE – SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ“
Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST PLUS

Identifikace výzvy

Operační program

Operační program zaměstnanost plus (OPZ+)

Specifický cíl OPZ+

SC 2.1 h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné
příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit
zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Číslo výzvy Řídicího orgánu OPZ+

03_22_033

Číslo výzvy nositele ISR BMO 21+

5

Opatření integrované strategie

G.1: Zvyšování dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb (s
důrazem na osoby se zdravotním postižením)
G.2: Řešení dostupnosti vybraných zdravotně-sociálních služeb (s
důrazem na hospicovou a paliativní péči
G.4: Podpora aktivit a infrastruktury pro seniory (sociální služby,
prevence, vzdělávání, volný čas)

Druh výzvy

Kolová

Název Pracovní skupiny Řídicího
výboru BMO (PS ŘV BMO)

Sociální oblast
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Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele ISR BMO 21+
Datum a čas zahájení příjmu
projektových záměrů do
PS ŘV BMO
Datum a čas ukončení příjmu
projektových záměrů do
PS ŘV BMO
Datum a čas jednání PS ŘV
BMO

27. 10. 2022, 10:00 hod.

27. 10. 2022, 10:00 hod.

10. 11. 2022, 12:00 hod.

29. 11. 2022, 10:00 hod.

Od 17. 10. 2022 do 31. 12. 2026
Časová způsobilost výdajů

Nejzazší datum ukončení
realizace projektu

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat,
je 36 měsíců. Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace
projektu. Datum zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení
relevantní výzvy ŘO OPZ+.
Do 31. 12. 2026

Podpora
Alokace výzvy

38 942 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:
2 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
18 000 000 Kč

Zacílení podpory

Brněnská metropolitní oblast (BMO)
Území realizace

Oprávnění žadatelé

Cílová skupina

Vydání: 1

Odkaz na seznam obcí: https://metropolitni.brno.cz/wpcontent/uploads/2022/09/Seznam-obci-v-BMO.pdf
nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi,
organizacemi zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé
sociálních služeb
▪ Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením
ohrožené
▪ Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
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▪
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▪
▪

Osoby se zdravotním postižením
Osoby s duševním onemocněním
Osoby s poruchami autistického spektra
Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
Osoby ohrožené umístěním nebo umístěné v institucionálních
zařízeních
Osoby do 18 let věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Osoby ohrožené předlužeností
Osoby ohrožené závislostmi
Osoby ve nebo po výkonu trestu
Senioři
Národnostní menšiny
Cizinci
Migranti a azylanti
Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo
nevyhovujícím bydlení
Oběti trestné činnosti
Osoby ohrožené násilím
Neformální pečující
Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální
integrace
Veřejnost
Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a
děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
Osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané
Osoby pečující o malé děti

Věcné zaměření
▪

Podporované aktivity

Indikátory

Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.:
o Odborné sociální poradenství § 37
o Odlehčovací služby § 44
▪ Dluhové poradenství
▪ Podpora neformální a sdílené péče se zaměřením na domácí
hospicovou péči
▪ Podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a
rozvoje komunitních center, podpora komunitních center
▪ Programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na
návykových látkách
600 000 Celkový počet účastníků
670 021 Kapacita podpořených služeb – místa
670 031 Kapacita podpořených služeb – úvazky pracovníků
670 102 Využívání podpořených služeb
551 022 Počet podpořených komunitních aktivit
626 000 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Náležitosti projektového záměru

Vydání: 1
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Struktura projektového
záměru

Forma a způsob podání
projektového záměru

1. Název projektového záměru
2. Identifikace žadatele (IČ, DIČ, jméno žadatele, adresa, právní
forma)
3. Kontaktní osoba (jméno a příjmení, pozice v organizaci žadatele,
telefon, e-mail, max. 3)
4. Popis projektového záměru (jeho potřebnost a unikátnost)
5. Hlavní aktivity projektu
6. Cíle, výsledky, změny projektu
7. Cílové skupiny
8. Území realizace projektu
9. Popis pozitivního dopadu na vymezené území
10. Zařazení do úrovně opatření ISR BMO 21+
11. Vazba na další cíle a opatření ISR BMO 21+
12. Vazba na integrované řešení
13. Soulad s jinými strategickými dokumenty
14. Spolupracující subjekty (klíčoví partneři) a jejich role
15. Finanční zdroj (operační program, specifický cíl)
16. Celkový rozpočet projektu (v jednotkách Kč) včetně DPH
17. Celkové způsobilé výdaje projektu (v jednotkách Kč) včetně DPH,
je-li způsobilé
18. Předpokládaná požadována dotace z ESI fondů (v jednotkách Kč)
včetně DPH, je-li způsobilé
19. Provozní náklady/rok (v jednotkách Kč)
20. Indikátory
21. Aktuální stav přípravy projektového záměru včetně řešení
majetkoprávních vztahů
22. Předpokládané zahájení a ukončení fyzické realizace projektu
23. Předpokládaný harmonogram přípravy a realizace projektu
24. Green Deal – ochrana klimatu a životního prostředí
25. Personální zajištění projektu (relevantní pouze u neinvestičních
projektů OPZ+)
26. Informace o způsobu zajištění udržitelnosti projektu
27. Povinná příloha
Elektronické podání prostřednictvím webové aplikace nositele ISR
BMO dostupné na: pz-iti.brno.cz
Projektový záměr musí být finalizován nejpozději do data a času
ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny uvedeného
v této výzvě.

Další detaily výzvy

Další podmínky výzvy

Vydání: 1

Výzva je určena pro odkonzultované projektové záměry uvedené v ISR
BMO 21+:
- Péče o specifické cílové skupiny v oblasti závislostí, Společnost
podané ruce o.p.s.
- Rozšíření činnosti Centra CELSUZ – dluhová poradna, Diecézní
Charita Brno
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Nejzazší termín pro
předložení žádosti o podporu
do výzvy ŘO OPZ+

Zvýšení dostupnosti Domácí hospicové péče, Diecérní Charita
Brno
Komunitní sociální práce II, město Židlochovice

31. březen 2023
Hodnocení projektových záměrů bude probíhat po ukončení této
výzvy, tj. společně pro všechny předložené projektové záměry.

Způsob hodnocení

Postup hodnocení:
1. Posouzení relevance projektového záměru pro danou
výzvu manažerem ISR BMO: manažer ISR BMO posoudí
relevantnost projektového záměru pro integrovanou
strategii a tematicky zaměřenou pracovní skupinu.
Předkladateli projektového záměru, který byl
vyhodnocen jako relevantní, zašle pozvánku na jednání
pracovní skupiny. Předkladateli projektového záměru,
který byl vyhodnocen jako nevyhovující, zašle informaci o
záporném vyhodnocení.
2. Projednání projektových záměrů v Pracovní skupině
Řídicího výboru BMO: 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 ISR BMO 21+, alokaci a
indikátorům vymezeným ve výzvě nositele ISR BMO 21+.
Z jednání PS se pořizuje zápis, který je podkladem pro
jednání ŘV BMO.
3. Projednání projektových záměrů na Řídicím výboru
BMO a posouzení souladu nebo nesouladu
projektového záměru s integrovanou strategií: Role ŘV
BMO v procesu schvalování integrovaných projektů
spočívá zejména v posouzení souladu/nesouladu
projektového záměru s ISR BMO 21+ a následném vydání
Vyjádření o souladu projektového záměru se ISR BMO
21+. Toto Vyjádření je jednou z povinných příloh pro
předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO. ŘV BMO bude
posuzovat soulad projektových záměrů se strategií podle
kritérií uvedených v poli Kritéria pro posouzení
projektového záměru na ŘV BMO.
Statuty a jednací řády Pracovních skupin a Řídicího výboru BMO jsou
k dispozici na webových stránkách: https://metropolitni.brno.cz/.
Projektový záměr bude možné vrátit Pracovní skupinou ŘV BMO nebo
Řídicím výborem BMO žadateli k přepracování. Pro tyto případy by
bylo svoláno další jednání PS/ŘV v termínu, který by žadateli nechával
dostatek časového prostoru k předložení plné projektové žádosti do
výzvy ŘO.
Předkladatel projektového záměru, který obdržel vyjádření Řídicího
výboru BMO o souladu projektového záměru, zpracuje standardní
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žádost o podporu prostřednictvím aplikace MS2021+ dle pravidel a
v souladu s výzvou Řídicího orgánu.
•
•
Kritéria pro posouzení
projektového záměru na ŘV
BMO

•
•
•
•
•

Odkaz na výzvu ŘO OPZ+

Projektový záměr je předložen v požadovaném formátu fiše
projektového záměru ISR BMO 21+.
Projekt je v základních parametrech v souladu s příslušnou
výzvou nositele ISR BMO 21+ (tematické zaměření, cíle
projektu, finanční parametry, indikátory, fáze přípravy).
Projekt je součástí integrovaného řešení.
Projekt popisuje přínos k deklarovanému integrovanému
řešení.
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na území BMO.
Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě.

https://www.esfcr.cz/vyzva-033-opz-plus
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus//dokument/18068434

Odkaz dokumentaci výzvy ŘO
OPZ+

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro
projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty financované s
využitím paušálních sazeb:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus//dokument/18068507
Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus upozorňuje, že
je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy i během realizace projektů
podpořených v rámci této výzvy aktualizovat.
Konzultace k výzvě nositele a souladu s ISR BMO 21+:
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna
Husova 12, 601 67 Brno
Email: iti@brno.cz
Koordinátorka a administrátorka – Ing. et Ing. Jitka Loučná
e-mail: loucna.jitka@brno.cz, tel.: 777 459 063

Kontakty pro poskytování
informací

Konzultace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu
s výzvou ŘOPZ+:
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
Adresa vyhlašovatele: Na Poříčním právu 1, 120 01 Praha 2
Kontaktní místo: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):
Ing. Aleš Novák
e-mail: ales.novak@mpsv.cz, tel.: 950 192 772
Mgr. Jana Urbánková
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e-mail: jana.urbankova@mpsv.cz, tel.: 950 195 648
Mgr. Žaneta Kušnirová
e-mail: zaneta.kusnirova@mpsv.cz, tel.: 950 192 925
Jiří Procházka, MSc.
e-mail: jiri.prochazka1@mpsv.cz, tel.: 950 192 160
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