FOND EVROPSKÉ POMOCI
NEJCHUDŠÍM OSOBÁM

Výzva k předkládání žádostí o podporu
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor ostatních evropských fondů, Oddělení ostatních
evropských fondů vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního
programu potravinové a materiální pomoci.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor ostatních evropských fondů
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci
programu potravinové a materiální pomoci

1. Identifikace výzvy
Oblasti intervence/specifické
cíle
Číslo výzvy
Název výzvy
Druh výzvy
Určení
z hlediska
konkurence mezi projekty
Model hodnocení

Potravinová deprivace osob a domácností ve vážné sociální nouzi
Materiální deprivace osob a domácností ve vážné sociální nouzi
30_15_001
Potravinová a materiální pomoc osobám a domácnostem ve vážné sociální nouzi
Průběžná
Uzavřená
Jednokolový

2. Časové nastavení
Datum vyhlášení výzvy
Datum
zpřístupnění
žádostí
o
v monitorovacím systému MS2014+
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

podporu

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt
naplánovat
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace
projektu

16. října 2015
2. listopadu 2015
2. listopadu 2015
30. září 2016
18 měsíců
31. ledna 2018

3. Informace o formě podpory
3.1 Alokace výzvy
Finanční alokace výzvy: 70.000.000 Kč
Alokace pro oblast intervence Potravinová deprivace osob a domácností ve vážné sociální
nouzi: 49 000 000 Kč
Alokace pro oblast intervence Materiální deprivace osob a domácností ve vážné sociální
nouzi: 21 000 000 Kč
Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy:
 10.500.000 Kč národní spolufinancování státní rozpočet
 59.500.000 Kč evropský podíl FEAD

3.2 Typ podporovaných operací
Individuální projekty

3.3 Vymezení oprávněných žadatelů






osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba,
která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
v návaznosti na ustanovení čl. 32 odst. 3 písm. d) nařízení o FEAD se jedná o
subjekt, který má správní, finanční a provozní způsobilost ke splnění podmínek
poskytnutí podpory na daný projekt, včetně zvláštních požadavků týkajících se
zadávání zakázek, financování, doby realizace projektu;
osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů
insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.

Potenciální žadatelé a jejich partneři nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo získat
podporu, 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 zaměstnanosti;
 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) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů a
musí být splněny k datu podání žádosti o podporu.
Oprávněným žadatelem v této výzvě je Odbor řízení projektů MPSV.
Definice oprávněného žadatele:
Odbor řízení projektů je součástí organizační složky státu, konkrétně Ministerstva práce a
sociálních věcí.
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je ústředním orgánem státní správy v
pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.

3.4 Vymezení oprávněných partnerů
Obecně dle pravidel Operačního programu potravinové a materiální pomoci mohou být
partnery nestátní neziskové subjekty, které poskytují služby na základě zákona č. 108/2006
Sb. nebo zákona č. 359/1999 Sb., dále potravinové banky a veřejnoprávní subjekty působící
zpravidla na lokální úrovni, které jakožto distributoři potravinové a/nebo materiální pomoci
přímo konečným příjemcům musí být z důvodu zajištění poskytování doprovodných opatření
registrovanými/pověřenými poskytovateli preferovaných typů služeb. Viz kapitola 3.3
schválené verze Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

3.5 Míra podpory – rozpad zdrojů financování
Výše podpory projektu z OP PMP může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.
Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % (59.500.000 Kč) z prostředků FEAD; 15 %
(10.500.000 Kč) z prostředků státního rozpočtu; žadatel 0 %.

3.6 Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není omezena.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 70.000.000 Kč.
(Výše celkových způsobilých výdajů představuje prostředky určené na materiální a
potravinovou pomoc společně s paušálem na provádění doprovodných opatření a paušálem
na administraci a technické zajištění distribuce pomoci. Každý z těchto paušálů představuje
5% částky určené na materiální a potravinovou pomoc.)

3.7 Forma financování
Ex-post z hlediska vykazování.
Prostředky budou na žadatele/příjemce převedeny formou rozpočtového opatření.

3.8 Informace o podmínkách veřejné podpory
Není relevantní.

4. Věcné zaměření
Popis podporovaných (povinných) aktivit

4.1



Zajištění a distribuce potravinové pomoci partnerským organizacím, které poskytují
pomoc osobám ohroženým chudobou a domácnostem ve vážné sociální nouzi.
Distribuce se týká potravinových balíčků, trvanlivých potravin, potravinových doplňků
a surovin určených k další přípravě jídel.



Zajištění a distribuce materiální pomoci partnerským organizacím, které poskytují
pomoc osobám ohroženým chudobou a domácnostem ve vážné sociální nouzi.
Jedná se o hygienické potřeby, prostředky k údržbě domácnosti (čisticí prostředky),
ošacení, obuv, zboží související se základní péčí o dítě, základní zdravotnický
materiál (vyjma léčiv), deky a spací pytle.



Doprovodná opatření (DO). Partnerské organizace mohou konečným příjemcům
poskytovat základní sociální poradenství (např. poskytnutí informací směřujících k
řešení nepříznivé sociální situace, o základních právech a povinnostech, zejména v
souvislosti s poskytováním sociálních služeb, o zabránění vzniku závislosti na
sociální službě, nebo informace o možnostech podpory členů rodiny).
Pokud budou koneční příjemci přímo uživateli sociálních služeb (bude se jednat
především o služby zaměřené na prevenci sociálního vyloučení), bude rozsah
poskytovaných činností širší, jedná se např. o sociálně terapeutické činnosti, pomoci
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí či
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti). Dalším typem DO jsou činnosti zajišťované na základě zákona č.
359/1999, Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
Rovněž mohou být poskytovány jiné odborné činnosti, které předcházejí vzniku
krizových situací a sociálního vyloučení a jsou zaměřeny na eliminaci negativních
sociálních vlivů (např. finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická
péče (mimo režim poskytování zdravotního výkonu, aby nedocházelo též k
financování z úhrad zdravotních pojišťoven a duplicitě financování.).

4.2

Indikátory

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici
v Příručce pro žadatele a příjemce.
V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tato hodnota se chápe jako závazek
žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu)
k následujícím indikátorům:
Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ

Celkový počet osob, které dostávají osoba
potravinovou pomoc

výsledek

Celkový počet osob, které dostávají osoba
základní materiální pomoc

výsledek

V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se
závazkem vykazovat dosažené hodnoty také pro:


Všechny indikátory výstupu a výsledku se budu vykazovat v rámci zpráv o realizaci
Jedná se o indikátory z této tabulky:

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ

Celková výše způsobilých výdajů z
veřejných
zdrojů,
které
vznikly
příjemci
a které byly zaplaceny při provádění
operací souvisejících s poskytováním
potravinové pomoci
Celková výše způsobilých výdajů z
veřejných
zdrojů,
které
vznikly
příjemci
a které byly zaplaceny při provádění
operací souvisejících s poskytováním
základní materiálové pomoci
Množství ovoce a zeleniny
Množství masa, vajec, ryb, potravin
mořského původu

Kč

vstup

Kč

vstup

Kg
Kg

výstup
výstup

Množství mouky, chleba, brambor, Kg
rýže a jiných škrobnatých výrobků

výstup

Množství cukru
Množství mléčných výrobků
Množství tuků, oleje
Množství předpřipravených potravin,
jiných potravin (které nespadají pod
výše uvedené kategorie)

výstup
výstup
výstup
výstup

Kg
Kg
Kg
Kg

Celkové
množství
distribuované Kg
potravinové pomoci
Podíl potravin spolufinancovaných %
FEAD na celkovém objemu potravin
distribuovaných
partnerskými
organizacemi (v %)
Celkový počet jídel částečně nebo pokrm
zcela financovaných OP

výstup
výstup

výstup

Celkový
počet
distribuovaných balíček
potravinových balíčků částečně nebo
zcela
financovaných OP

výstup

Počet dětí ve věku 15 let nebo méně

osoba

výsledek

Počet osob ve věku 65 let nebo více
osoba
Počet žen
osoba
Počet migrantů, účastníků, kteří jsou osoba
původem cizinci, příslušníků menšin
(včetně marginalizovaných komunit,
jako jsou Romové)

výsledek
výsledek
výsledek

Počet zdravotně postižených osob
Počet bezdomovců
Celková
peněžní
hodnota
distribuovaného zboží
Celková peněžní hodnota zboží pro
děti
Celková peněžní hodnota zboží pro
bezdomovce
Celková peněžní hodnota zboží pro
jiné cílové skupiny
Dětská výbava

osoba
osoba
Kč

výsledek
výsledek
výstup

Kč

výstup

Kč

výstup

Kč

výstup

soubor

výstup

Oděv

soubor

výstup

Hygienické a čistící potřeby pro děti
Spací pytle / přikrývky
Oděv

soubor
kus
kus

výstup
výstup
výstup

Domácí prádlo

soubor

výstup

Hygienické potřeby

soubor

výstup

Oděv pro osoby ve vážné sociální soubor
nouzi
Hygienické a čistící potřeby pro osoby soubor
ve vážné sociální nouzi

výstup

Počet dětí ve věku 15 let nebo méně
Počet osob ve věku 65 let nebo více
Počet žen

výsledek
výsledek
výsledek

osoba
osoba
osoba

výstup

Počet migrantů, účastníků, kteří jsou osoba
původem cizinci, příslušníků menšin,
(včetně marginalizovaných komunit,
jako jsou Romové)

výsledek

Počet zdravotně postižených osob
Počet bezdomovců

výsledek
výsledek

osoba
osoba

Cílové skupiny

4.3

Cílové skupiny této výzvy zahrnují:

-

4.4

Materiálně deprivované rodiny s dětmi
Osoby bez domova
Osoby ohrožené ztrátou bydlení
Neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou
Další osoby ve vážné sociální nouzi

Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Není relevantní.

5. Územní zaměření
5.1

Programová oblast a území dopadu

Celá ČR včetně hl. m. Prahy

5.2

Místo realizace

Celá ČR včetně hl. m. Prahy

6. Informace o způsobilosti výdajů
6.1 Věcná způsobilost
Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici v Příručce pro žadatele a
příjemce v kapitole 14 (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část
10.2 této výzvy).

6.2 Časová způsobilost
Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace
nesmí předcházet datu vyhlášení této výzvy (viz část 2. této výzvy).

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost
konzultací
7.1 Povinné přílohy
 Analýza potřeb cílové skupiny
 Zdůvodnění výše veřejné zakázky
 Rozpočet – položkový
7.2 Smlouva o partnerství Informace o způsobu podání žádostí o podporu
Žádost o podporu z OP PMP se zpracovává na elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup
do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz ,
orientujte se podle Operačního programu potravinové a materiální pomoc a identifikace,
která je v části 1 této výzvy.
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.
Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně
odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil. V tomto případě
je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument
dokládající toto zmocnění. Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí
být statutární zástupce/osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této
aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS
KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné
ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Prodání žádosti
probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci
parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele.
K vyplňování žádosti o podporu přistupujte s vědomím, že v průběhu procesu hodnocení a
výběru projektů se bude vycházet výhradně z informací, které žádost obsahuje. Všechny její
části proto vyplňujte pečlivě, konkrétně a srozumitelně. Dbejte na to, aby všechny části
žádosti, které může zpracovávat i několik členů vašeho projektového týmu, byly před
podáním žádosti ve vzájemném souladu.
Žádost včetně příloh1 se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS
KP14+. Nezasílejte žádost listinné ani prostřednictvím jiné formy doručování.
Další podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Pravidlech pro žadatele a
příjemce v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (odkaz na
elektronickou verzi viz část 10.2 této výzvy).

7.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o
podporu
Konzultace budou poskytovány individuálně na základě předchozí domluvy.
Adresa vyhlašovatele:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Kontaktní místo:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
1

V případě Smlouvy o partnerství se jedná o scan originálů podepsaných oběma smluvními stranami.

Odbor ostatních evropských fondů
Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5
Kontakt na vyhlašovatele výzvy:
Jméno osoby: Mgr. Robert Jan Hřebíček – odbor ostatních evropských fondů
Telefon: +420 950 193 997
Email: robertjan.hrebicek@mpsv.cz

8. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
8.1 Popis hodnocení a výběru projektů
Fáze procesu hodnocení a výběru projektů, které budou při výběru žádostí předložených v
rámci této výzvy zapojeny:


Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí:

Pravidla pro tuto fázi hodnocení jsou k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu potravinové a materiální pomoci pro projekty se skutečně vzniklými
výdaji (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 9.2 této výzvy).



Věcné hodnocení:

Věcné hodnocení žádostí o podporu bude zajištěno s využitím externích hodnotitelů.


Výběrová komise:

Konečné schválení zajišťuje výběrová komise.


Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory:

Poslední fází výběru je příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory, pravidla pro
tuto fázi výběru jsou k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci Operačního
programu potravinové a materiální pomoci (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto
dokumentu viz část 9.2 této výzvy).

9. Přehled navazující dokumentace
9.1 Umístění textu výzvy na stránkách MPSV
URL adresa: http://www.mpsv.cz/cs/18823

9.2 Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla
obsažená v: Pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu potravinové a
materiální pomoci (odkaz na elektronickou verzi: http://www.mpsv.cz/cs/18823)
Řídicí orgán Operačního programu potravinové a materiální pomoci upozorňuje, že 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.mpsv.cz/cs/18823

9.3 Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory
S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 3.3 této výzvy) jsou relevantní níže
uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory:
Vzor http://www.mpsv.cz/cs/18823
Řídicí orgán Operačního programu potravinové a materiální pomoci upozorňuje, že je
oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí podpory 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.mpsv.cz/cs/18823
Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy.

9.4 Odůvodnění zacílení výzvy
Výzva reflektuje zjištěné nebezpečí a nárůst ohrožení chudobou a materiální deprivací,
představuje jednu z podob realizace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
223/2014 o FEAD a přispívá k naplnění závazků, vyplývajících pro Českou republiku
z hlavních cílů Strategie Evropa 2020, a vychází z identifikovaných potřeb cílových skupin.

9.5

Odkaz na případné další relevantní dokumenty

Kritéria věcného hodnocení žádostí o podporu jsou v detailním popisu k dispozici v rámci
Příručky pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OP PMP (odkaz na
elektronickou verzi: http://www.mpsv.cz/cs/18823).

