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Výzva Místní akční skupiny Bohumínsko  

k předkládání žádostí o spolupráci (finančního partnera) 

z plánovaného projektu MAS OPZ+ 
 

 

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s., IČ: 00738557 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání 

žádostí o spolupráci (finančního partnera) v rámci připravovaného projektu z Operačního programu 

Zaměstnanost+. 

 

1. Identifikace výzvy MAS 

Název výzvy MAS 
Výzva MAS k předkládání Žádostí o spolupráci (finančního partnera) z 
plánovaného projektu MAS OPZ+ - Podpora volnočasových aktivit 
dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory) 

Účel výzvy 
Výběr finančních partnerů pro plánovaný projekt Místní akční skupiny 
Bohumínsko, z.s. z OPZ+. 

Cíl výzvy 

Organizace, jejichž žádosti o spolupráci budou vybrány, budou 
osloveny s návrhem Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem na 
realizaci opatření z plánovaného projektu Místní akční skupiny 
Bohumínsko, z.s. z OPZ+. 

Zaměření výzvy 

Výběr partnera/ů s finančním příspěvkem, který by realizoval na 
území MAS aktivity vedoucí ke zvýšení kapacity volnočasových 
komunitních aktivit dětí (venkovských komunitních táborů), k podpoře 
osob pečujících o malé děti, ke zlepšení povědomí o přirozené 
komunitní vazbě dětí a dospívajících v návaznosti na sladění péče o 
děti s výkonem práce rodičů či osob pečujících. 

Druh výzvy MAS Kolová 

Určení z hlediska konkurence 
mezi partnery v rámci výzvy 
MAS 

Otevřená 

 

2. Časové nastavení 

Datum vyhlášení výzvy MAS 12.07.2022 

Datum zahájení příjmu žádostí o spolupráci 12.07.2022, 18:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o spolupráci 05.08.2022, 12:00 hodin 

Délka trvání připravovaného projektu z OPZ+ 01.01.2023 - 31.12.2025, tj. 36 měsíců 

Délka trvání partnerství s finančním 
příspěvkem 

01.01.2023 - 31.12.2025, tj. 36 měsíců 
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3. Informace o formě podpory 
3.1. Alokace výzvy MAS 

 

Finanční alokace výzvy na podporu volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory) 

rozhodná pro výběr partnerů s finančním příspěvkem k financování přímých výdajů: 3 240 000 CZK 

 

3.2. Vymezení oprávněných žadatelů 

Obecně může dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost plus oprávněným partnerem s finančním 

příspěvkem být pouze osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů 

insolvence, pokut, dluhu. 

 

Této výzvy nejsou oprávněni účastnit se subjekty, pokud: 

- jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 

- mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti1; 

- na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, 
že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

- jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 
písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 

- jsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti, a to i v případě, kdy je obchodní společnost ve svěřeneckém fondu, jehož 
zakladatelem, správcem, obmyšleným nebo jinou osobou ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, je veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů. 

 

Partnerem s finančním příspěvkem může být právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, 

tj. osoba která má vlastní IČ, fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná, která má 

registrované podnikání v ČR. Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu 

zapojena. 

 

Partnerem s finančním příspěvkem může být subjekt s prokazatelnou dobou trvání své existence minimálně 

3 roky před datem vyhlášení výzvy pro MAS z OPZ+ (tzn. před 1. 7. 2022).  

Ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech je možné připustit i partnera s kratší historií2. Jako 

partneři nejsou akceptovatelné nově vzniklé subjekty. 

                                                           
1 Pokud žadatel splňuje podmínky bezdlužnosti, je oprávněn účastnit se výzvy. Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud 
bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
2 Podmínkou je prokazatelná dlouhodobá práce (min. tři roky) s cílovými skupinami, která nemá charakter jednorázového 
dodavatelského vztahu.   
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Obecné nastavení partnerství v OPZ+, včetně specifikace dalších zapojených subjektů, je uvedeno v Obecné 

části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (konkrétní odkaz 

na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 7.2 této výzvy). 

Definice jednotlivých oprávněných partnerů s finančním příspěvkem:  

Pojem Definice 

Nestátní neziskové 
organizace 

 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o 
obecně prospěšných společnostech 

 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 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 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník 

Příspěvkové organizace 
zřízené kraji a obcemi 

Organizace zřízené územními samosprávnými celky dle zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to pro takové činnosti 
v působnosti územních samosprávných celků, které jsou zpravidla neziskové 
a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní 
subjektivitu. 

 

Oprávněnými partnery s finančním příspěvkem nemohou v rámci této výzvy být:  

 Organizační složky státu  

 Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu 

 Kraje 
 

MAS Bohumínsko, z.s. vybere maximálně 15 subjektů ke spolupráci na zajištění aktivit pro opatření. Hranice 

pro výběru finančních partnerů jsou tedy dány finanční alokací vyhlášené výzvy MAS a počtem vybraných 

subjektů. 

 

3.3. Míra podpory – rozpad zdrojů financování 

Typ partnera  Evropský podíl Partner Státní rozpočet 

NNO, p. o. zřízení kraji a obcemi 95 % 0 % 5 % 

 

3.4. Maximální a minimální výše přímých výdajů aktivit realizovaných partnerem s finančním 
příspěvkem 

 Minimální výše přímých výdajů: 30 000 CZK 

 Maximální výše přímých výdajů: 500 000 CZK  
 

3.5. Forma financování 

Ex ante – příjemce (partner) obdrží stanovenou zálohovou platbu předem. Výše zálohové platby bude 

stanovena při podpisu Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_osobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_osobnost
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3.6. Přenos podpory de minimis partnerovi či dalšímu subjektu  

Jsou-li aktivity výzvy, které zakládají podporu de minimis realizovány ve spolupráci s partnery projektu či 

dalšími zapojenými subjekty, bude na ně příslušná část podpory de minimis přenesena. Přenosem podpory 

se pro potřeby této výzvy rozumí realizace části projektových aktivit mimo žadatele (příjemce) projektu, tedy 

u partnerů projektu (partneři s finančním příspěvkem) a dalších subjektů (partner bez finančního příspěvku 

či jiný konečný příjemce podpory). Podrobnější podmínky přenosu – poskytnutí podpory de minimis stanoví 

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto 

dokumentu viz část 7.2 této výzvy).  

V případě nejasnosti u aktivit konkrétního projektu, které budou zakládat podporu de minimis, bude aplikace 

režimu podpory de minimis posuzována a upřesněna s příjemcem před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace u každého jednotlivého projektu. 

 

4. Věcné zaměření 
4.1. Popis podporovaných aktivit 

Popis aktivit:  

Zvýšení kapacity volnočasových komunitních aktivit dětí a dospívajících k podpoře osob pečujících o malé 

děti, zlepšení povědomí o přirozené komunitní vazbě dětí a dospívajících v návaznosti na sladění péče o děti 

s výkonem práce rodičů či osob pečujících o děti v období školních prázdnin, a to vytvořením zvýšení kapacity 

a organizace komunitních táborů s případným využitím účasti lektorů či odborných pracovníků pro území.  

 

V této aktivitě budou partnerům s finančním příspěvkem hrazeny následující způsobilé náklady:  

V rámci přímých nákladů: 

- Pečující osoba na komunitním táboře – max. 40 hodin/1 turnus, tzn. na 5 po sobě jdoucích pracovních 

dní. DPP uzavírá partner s finančním příspěvkem na max. 3 roky, max. výše ohodnocení v DPP 300 Kč/h. 

- Kvalifikace: zkušenosti s prací s dětmi anebo s mládeží v rámci volnočasových aktivit, komunikační 

dovednosti, schopnost spolupracovat v týmu. 

- Pracovník na této pozici zajišťuje péči o děti na komunitních venkovských táborech. 

- Předpokládaný úvazek: dle kapacity komunitního venkovského tábora, tzn. zpravidla 2 pečující osoby na 

10 – 20 dětí, případný menší počet dětí na 1 pečující osobu je nutno náležitě odůvodnit, a to primárně 

specifickými potřebami dětí.  

V rámci paušálních výdajů (spadají do režimu zjednodušeného vykazování výdajů, max. 40% z přímých 

nákladů): 

- Lektor/animační služba – max. 8 h/1 turnus, max. náklad 500 Kč/h, smluvně či dodavatelsky. A ostatní 

výdaje projektu, které nepatří do přímých osobních nákladů nebo mezi mzdové příspěvky (např. nákup 

potřebného vybavení, nájemné). Nebudou hrazeny provozní náklady na realizaci týkající se energií, 

vodného a stočného, náklady na komunikaci. 

Konkrétní výše paušálních výdajů bude specifikována ve Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem. 

  

Podmínky realizace:  

- doba konání 1 turnusu komunitního tábor je omezena pouze na 5 po sobě jdoucích pracovních dnů  
- jedna pečující osoba na komunitním táboře se může starat max. o 10 dětí, 
- minimální požadované realizované aktivity v rámci předložené žádosti o spolupráci – jeden turnus 

komunitního tábora za rok, doba trvání spolupráce 3 roky (přesně), tj. min. 3 turnusy komunitního tábora 
za celé období tříleté spolupráce. 

 



 

5 

 

Specifické podmínky pro aktivitu komunitní venkovské tábory 

- cílem je podpořit a rozvíjet přirozené vazby v komunitě zpravidla v době školních prázdnin, 

- cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti (tj. zejména rodiče a náhradní rodiče), v případě dětí 

s nařízenou ústavní výchovou jsou cílovou skupinou děti (CS Osoby ohrožené umístěním nebo umístěné 

v institucionálních zařízeních), 

- aktivita je určena pro děti od 3 do 15 let věku včetně, 

- minimální kapacita pro realizaci tábora je 10 dětí, 

- s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby na dobu trvání jednotlivého 

turnusu, popřípadě více turnusů v daném školním roce, 

- příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) přítomných dětí, obsahující čas 

příchodu a odchodu dítěte (ověření při kontrole na místě). 

 

4.2. Indikátory 

Kód Název indikátoru  Měrná jednotka  Typ indikátoru  

600 000  Celkový počet účastníků  Účastníci Výstup  

670 021  Kapacita podpořených služeb - Místa  Místa Výstup  

 

4.3. Cílové skupiny  

Osoby pečující o malé děti 
V rámci této výzvy pro účely prorodinných aktivit jsou to: Osoby pečující 
o osobu mladší 15 let. 

 

5. Územní zaměření výzvy 
5.1. Místo realizace 

Území Místní akční skupiny MAS Bohumínsko, z.s. - Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, 

Petrovice u Karviné, Petřvald a Rychvald. 

 

5.2. Časová způsobilost 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé od 01. 01. 2023 - 31. 12. 2025 s podmínkou uzavření Smlouvy o 

partnerství s finančním příspěvkem před 01. 01. 2023. 

 

6. Náležitosti žádosti, způsob podání, možnost konzultací 
6.1. Informace o způsobu podání žádosti o spolupráci partnera s finančním příspěvkem 

Žádost o spolupráci se podává vyplněním formuláře, který je přílohou této výzvy. Její nedílnou součástí je i 

čestné prohlášení žadatele. Žádost zpracovávejte v českém jazyce. Před podáním je nutné žádost opatřit 

podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu 
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statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná 

oběma stranami nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění.  

Žádost doporučujeme zpracovávat v programu Microsoft Word od verze 2016 a výše. Při zpracování v jiných 

programech se mohou vyskytovat problémy. Následně převést do formátu .pdf a opatřit el. podpisem či 

podepsat fyzicky a dokument naskenovat.  

 

Podání žádosti o spolupráci: 

Pro podání žádosti zašlete podepsanou žádost včetně čestného prohlášení do data ukončení příjmu žádostí 

přílohou na e-mail kontaktních osob (viz níže), příp. je možné doručit osobně do kanceláře na adresu 

uvedenou níže. Nebudou přijímány žádosti zaslané poštovní formou. 

 

6.2. Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o spolupráci partnera 
s finančním příspěvkem 

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:  

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s., Masarykova 418, Bohumín – Nový Bohumín, 735 81 

www.mas-bohuminsko.cz 

https://www.facebook.com/MASBohuminsko 

 

Kontaktní osoby:  

Ing. Eva Růžičková (tel: 730 521 422, email: eva.ruzickova@mas-bohuminsko.cz, info@mas-bohuminsko.cz),  

Bc. Veronika Šeligová (tel: 730 521 421, email: veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz),  

Ing. Miroslava Klepáčová (tel: 730 521 421, email: miroslava.klepacova@mas-bohuminsko.cz ). 

 

7. Informace o způsobu hodnocení a výběru partnerů s finančním příspěvkem 
7.1. Popis hodnocení a výběru partnerů s finančním příspěvkem 

 

Způsob hodnocení a výběru partnerů je rozdělen do několika fází: 

1. Hodnocení žádostí o spolupráci provádí Programový výbor MAS na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 2 této výzvy. 

2. Výběr partnera/ů - Provádí Programový výbor MAS 
3. Zaslání informace o zařazení/nezařazení mezi partnery s finančním příspěvkem z připravovaného 

projektu do OPZ+ 
4. V případě, že plánovaný projekt MAS Bohumínsko z OPZ+ bude doporučen k financování, budou 

s úspěšně vybranými partnery s finančním příspěvkem uzavřeny Smlouvy o partnerství. 

 

  

http://www.mas-bohuminsko.cz/
https://www.facebook.com/MASBohuminsko
mailto:eva.ruzickova@mas-bohuminsko.cz
mailto:info@mas-bohuminsko.cz
mailto:veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz
mailto:miroslava.klepacova@mas-bohuminsko.cz
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7.2. Odkaz na případné další relevantní dokumenty 

Koncepční část Strategie CLLD MAS Bohumínsko na období 2021 - 2027  

https://www.mas-bohuminsko.cz/soubory/clanky/338/202201210910071.pdf 

Stanovy spolku 

https://www.mas-bohuminsko.cz/informace/stanovy-spolku/41 

Statut a jednací řád 

https://www.mas-bohuminsko.cz/informace/statuty-a-jednaci-rady/42 

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068434 

 

 

8. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o spolupráci 
1. Žádost o spolupráci (finančního partnera) z plánovaného projektu MAS OPZ+ 
2. Kritéria hodnocení žádostí 
 

https://www.mas-bohuminsko.cz/soubory/clanky/338/202201210910071.pdf
https://www.mas-bohuminsko.cz/informace/stanovy-spolku/41
https://www.mas-bohuminsko.cz/informace/statuty-a-jednaci-rady/42
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068434

