
IČ DPH (jen v SR):

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Milan MBA statutární zástupce

Ing. Marek jednatel

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

Ing. Marek jednatel

Název/obchodní jméno:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Komora sociálních podniků    

Sektor: soukromý

Juha

Venclík

Příjmení

Plátce DPH: ANO

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Příjmení

Statutární orgán:

Kontaktní osoba:

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých 

projektů   

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

Žadatel: Komora sociálních podniků    

Název malého projektu:                         

Zkrácený název (max. 15 znaků):                       Síťování

Kód výzvy: FMP/CZ/1/11b

Celkové výdaje malého projektu: 23 378,51

Požadovaná výše NFP: 19 871,73

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele 

Jarní 898/50, Maloměřice, 614 00 Brno 

CZ02441217

Kód žádosti o NFP: CZ/FMP/11b/01/012

Hlavní přeshraniční partner: Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z    

Kraj, stát: Jihomoravský kraj Česká republika

O2441217

Juha

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností

Šíření odborných informací o sociálním podnikání k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí 

a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací a provozování 

vlastních webových stránek. Poradenství v oblasti sociálních podnikání jak členům, tak dalším 

subjektům podnikajicí v této oblasti nebo zajímající se o toho téma. Vyhledávání, 

shromažďování a zprostředkování informací o sociálním podnikání a souvisejících tématech. 

Prosazovaní zájmů členů při komunikaci s veřejnou správou jinými organizacemi a zahraničními 

institucemi.    

Předmět činnosti žadatele:

Síťování  stakeholderů v oblasti sociální ekonomiky a uplatnění znevýhodněných skupin 

s důrazem na OZP na pracovním trhu    
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E-mail: Telefon / mobil:

Titul Jméno Titul za jménem Funkce v instituci

doc., Ing. Iveta PhD.,MBA ředitel

E-mail: Telefon / mobil:

Typ území: 05 Velké městské a venkovské oblasti

Hospodářská činnost: 21 Sociální péče, služby na úrovni komunit, sociální a osobní služby

Název malého projektu: 

Zkrácený název (max. 15 znaků):  

Síťování  stakeholderů v oblasti sociální ekonomiky a uplatnění znevýhodněných skupin s 

důrazem na osoby zdravotně postižené na pracovním trhu    

Síťování

Statutární orgán:

2. Identifikace malého projektu

3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice

9. posílení institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy

CZ/FMP/11b/01/012

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Region (NUTS II): Západné Slovensko

Název/obchodní jméno:

Súkromný sektor

Příjmení

Paulová

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z    

Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace: 

Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje: 

Projekt je přímo zaměřen na znevýhodněné skupiny.

3. Místo realizace malého projektu

01 Nenávratný grant

119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb 

na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reforem, lepší právní úpravy a kvalitní správy

Forma financování: 

Kód žádosti o NFP: 

Kód výzvy:

Operační program: 

Sídlo:

IČ:

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Prioritní osa: 

Konkrétní cíl: 

Oblast podpory: 

Sektor:

Okružná 14, 919 34 Biely Kostol    

Adresa pro doručování písemností:

Adresa pro doručování písemností: Jarní 898/50, Maloměřice, 614 00 Brno 

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice

Region (NUTS II): Jihovýchod

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

FMP/CZ/1/11b

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů

Vyšší územní celek (NUTS III): Jihomoravský kraj

MP splňuje strategii kraje: Ano

42348536

Sociální a kulturní rozvoj a síťování

Okres (NUTS IV):

Kraj, stát: Trnavský Slovenská republika

Obec:
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Po realizaci zasíťování prostředí vznikne v obou krajích situace, že zásadní nositelé inovačních přístupů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných 

skupin budou spolupracovat a dobrovolně předají své zkušenosti, které nabyli dlouholetou praxí. Tyto údaje a skutečnosti budou podkladem k 

následnému vypracování „Strategie sociální ekonomiky pro třetí tisíciletí v obou regionech“.  Komora sociálních podniků (dále KSP) jako partner JMK 

(viz. Nepovinná příloha č.1), již navrhla JMK aby inicioval vypracování takovéto strategie. Tím by vznikl koncepční a inovační přístup k této 

problematice. Následným krokem by měl být plán na zapracování této strategie do Regionální inovační strategie JMK (dále RIS JMK), čím by se 

vytvořil zásadní průlom a RIS JMK by se opět stala unikátní jak v ČR, tak EU. Toto by know how by mohlo být současně v případě zájmu 

implementováno i na Slovenské straně. Finanční zajištění garantuje KSP, má uzavřená memoranda s JMK a dalšími organizacemi, vlastní 

financování zajistí KSP z vlastních zdrojů, některé členské podniky KSP a JMK. KSP je nositelem některých aktivit, jak vyplývá z memoranda o 

spolupráci s JMK a dlouhodobé Strategie rozvoje lidských zdrojů JMk na období 2016-2025. V této strategii je plánováno s finančními zdroji na rozvoj 

těchto aktivit.

Obec:

4.4 Situace po realizaci projektu a udržitelnost malého projektu

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů 

Komora sociálních podniků má dostatečnou kapacitu na realizaci všech aktivit, což vyplývá i z jejich dosavadních aktivit. (Viz. www.komora-socialnich-

podniku.cz ). Administrativní práce pro KSP provádí sociální podnik SIMEVA s.r.o, který zaměstnává vyloučené skupiny a má administrativní zázemí. 

Celkově má asi 120 zaměstnanců, převážně hendikepovaných. (Viz. www.mpvp.cz). KSP má 43 členských organizací, které se zabývají touto 

činností. KSP má také zřízeny Odborné komise pro jednotlivé problémy, a tudíž disponuje velkým zázemí odborníků jak z praxe, tak z akademického 

prostředí. Je tedy schopna pokrýt všechny odborné oblasti odborníky. Žadatel a jeho pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů, v 

minulosti se podíleli na řešení tří velkých příhraničních projektů a v současné době realizuje KSP dva interregové projekty. Slovenský partner je 

autoritou v oblasti zodpovědného podnikání a výjimečnosti. V současné době má k dispozici cca 10 odborníků, kteří jsou ochotni se do projektu v 

případě oslovení zapojit.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

4. Popis malého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu

Vytvoření funkční komunikační struktury mezi zásadními hráči v oblasti zaměstnávání znevýhodněných skupin lidí na otevřeném a chráněném trhu 

práce v Jihomoravském kraji (dále JMK) a v Trnavském samosprávném kraji (dále TSK). Cílem je posunout spolupráci místní a regionální veřejné 

správy s mimovládními organizacemi, institucemi a komerční sférou, která je základní podmínkou vytvoření úspěšné plošné regionální strategie 

zaměstnávání lidí neuplatnitelných na otevřeném trhu práce s primárním zaměřením na zdravotně postižené osoby (dále OZP). Jedná se zde o 

propojení a spolupráci sociálních institucí a zaměstnavatelů, která musí probíhat na základě partnerství a společenské odpovědnosti všech      

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu 

4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

Integrace osob znevýhodněných na trhu práce s prioritním zaměřením na OZP je jednou z priorit strategií Evropské unie, české republiky a také 

Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje. Toto je přímo zakotveno v Úmluvě OSN o lidských právech zdravotně postižených v 

článku 27 „Práce a zaměstnávání“. Viz. Nepovinná příloha č. 1. Tento trend se ale plošně nedaří naplňovat, protože stávající legislativa nepodporuje 

dostatečně fungování podniků a zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají tyto skupiny osob. Nejedná se primárně o finanční dotace ale o celý systém 

podpory těchto zaměstnavatelů.  Přístupu těchto zaměstnavatelů k vhodným zakázkám pro tyto aktivity. Tyto subjekty nejsou schopny uspět v tržní 

konkurenci, pokud zaměstnávají osoby, jejichž pracovní produktivita se pohubuje v rozmezí 10 – 90% obvyklého výkonu. Je třeba budovat 

partnerskou komunikaci a veřejnou osvětu v této oblasti mezi veřejnou správou, neziskovým prostředím, veřejností, komerčním sektorem a 

zaměstnavateli znevýhodněných skupin. Je také zapotřebí vyčíslovat celospolečenský ekonomický a sociální přínos pro společnost, který toto 

zasíťování přináší. Je třeba důrazně upozornit na skutečnost, v současné době, kdy je rekordně nízká nezaměstnanost v ČR i jinde v EU včetně SR, 

je v oblasti znevýhodněných skupin na trhu práce opačný trend, který se nelepší, ale naopak zhoršuje. Viz. Nepovinná příloha č. 2.      

Jedná se o nastavení spolupráce všech zainteresovaných subjektů, které mají zájem o spolupráci. Všechny tyto subjekty musí vycházet z principu 

společenské sociální odpovědnosti za stav společnosti. Slovenský partner je nezpochybnitelným odborníkem na implementaci společenské 

odpovědnosti v komerční i veřejné správě. Český partner je nositelem inovačních metod, na zaměstnávání znevýhodněných skupin a zvláště OZP a 

má tyto metody odzkoušeny v praxi. Oba partneři budou spolupracovat na aktivitách dle svého odborného zaměření. Výsledky budou prezentovány v 

obou krajích veřejné správě a dalším zainteresovaným subjektům. Aktivity budou realizovány vlastními silami (pracovní poměr) a externími odborníky, 

se kterými oba partneři dlouhodobě spolupracují. Externí odborníci budou činnosti provádět na základě DPP, DPČ anebo jako OSVČ.   

Okres (NUTS IV):

Trnavský kraj

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

Vyšší územní celek (NUTS III):
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100

7000

Zapojení partnerů

Žadatel, HCP

Zapojení partnerů

Zapojení partnerů

Žadatel, HCP

Zapojení partnerů

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 

Konec realizace aktivity

K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 

4.7 Technické zajištění malého projektu (podrobnější popis položek rozpočtu)

Projekt technicky zajistí KSP a Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. Bude vytvořena jak personální tak technická podpora lidem 

pracujícím na projektu. Bude vytvořen společný projektový tým. Projektový tým bude 5 členný. Vedoucí projektu (ČR), dva administrativní pracovníci 

(financovaní projektem, ČR a SR)), dva odborní pracovníci (financovaní partnery, ČR a SR)). Tým je v neustálém elektronickém kontaktu. Fyzicky se 

sejde minimálně 6x. Tři krát v JMK a tři krát v TSK. Termíny setkávání - začátek projektu červen, dále září a prosinec 2018 a pak leden, duben a 

červen 2019.  Pravidelná komunikace telefonní, mailová, dále se tým schází dle potřeby.     

Konec realizace aktivity

K01 - Setkání pracovního týmu

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 

01.2019 03.2019

Typ aktivity: 

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

 Česko – Slovenská hranice má jeden společný a zásadní problém. Jedná se o vysoce heterogenní území jak z hlediska demografie, ekonomické 

výkonnosti ale také sociálních potřeb. Za relativně bezproblémové můžeme nazvat okolí velkých měst. Typickým příkladem je oblast „velké Brno“ a 

„velká Bratislava“ (město a 20 km jeho okolí). Disparity mezi těmito oblastmi jsou obrovské. Bez pomoci z vnějšku je není možno alespoň částečně 

překonat. Na české straně jsou toho typickým představitelem okresy Hodonín, Mikulov a Znojmo. (Viz. Nepovinná příloha č. 3) Situace na Slovenské 

straně v TSK je obdobná, protože jeho území již není v přímém dosahu Bratislavy. Je proto třeba soustředit společné zkušenosti a vymýšlet a 

připravovat na obou stranách inovační přístupy, které budou vždy jednou stranou odzkoušeny a v případě kladného ověření implementovány na obou 

stranách. Principem projektu je zasíťování celého území JMK a vytvoření systémových řešení pro inkluzi zdravotně postižených lidí do společnosti. 

Konečným cílem projektu je vytvořit nadnárodní strukturu, která bude systémově řešit tento problém a přenášet příklady dobré praxe mezi JMK a 

trnavským krajem. Početně největší nezaměstnanost osob se zdravotním postižením je v Brně, nezaměstnanost skupin OZP dramaticky narůstá.     

5.  Popis cílové skupiny  

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 

V oblasti zaměstnávání handicapovaných lidí hají samosprávy zásadní roi. Musí vytvářet vhodné prostředí na bázi společenské odpovědnosti. Musí 

mít podporu sociálního podnikání ve svých strategických materiálech, ale také musí v praxi vytvářet podmínky pro fungování těchto aktivit, tzn.pokud 

zadávají veřejné zakázky, které jsou vhodné svým charakterem pro sociální podniky, pak by měly umožňovat vstup těmto podnikům do těchto 

zakázek. V rámci společenské odpovědnosti by měly vytvářet podmínky, aby prostředí pochopilo význam těchto aktivit a aktivně se zapojilo do 

podpory těchto aktivit. 

obyvatelé přeshraničního 

regionu

6.1 Aktivity malého projektu realizované ve vymezeném území (typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z 

rozevíracího seznamu)

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: zaměstnanci místní a regionální 

samosprávy

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny: 

V současné době je v populaci 10% zdravotně postižených lidí viz. Příloha č.2.To znamená, že v JMK se jedná cca o 110 000 lidí. Ze statistik ÚP 

vychází, že v JMK je v současné době cca 7000 nezaměstnanych zdravotně postižených lidí. Cílem tohoto projektu je nastavit prostředí, aby tito lidé 

měli možnost dostat zaměstnání. K tomu je zapotřebí oslovit a zasiťovat všechny významné aktéry v daném území.    

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: 

6.  Harmonogram realizace aktivit

Konec realizace aktivity

Řízení  malého projektu 01.2019 12.2019

podnikatelské subjekty 

působící v přeshraničním 

regionu

Název cílové skupiny: Počet  členů cílové skupiny: 

80

K03 - Zpracování společného plánu 

rozvoje spolupráce v oblasti veřejné 

správy a celospolečensky 

přínosných oblastech

01.2019 03.2019 Žadatel, HCP

Cílem projektu je zasiťovat veřejnou správu a podnikatelské subjekty, aby společně vytvářely podmínky pro zaměstnávání handicapovaných osob. 

Proto je tžeba tyto podniky vyhledat a oslovit. Toto bude provedeno prostřednictvím hospodářským  komor. V rámci komerčního sektoru je třeba 

provést osvětu, aby i komerční podniky měly zájem podílet se na těchto aktivitách. Výsledným efektem by mělo být, že tyto subjekty pochopí, že je to 

výhodné jak pro ně, tak pro společnost.

Zabezpečení povinné publicity 

projektu
01.2019 12.2019 Žadatel, HCP
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Zapojení partnerů

Zapojení partnerů

Zapojení partnerů

Zapojení partnerů

Zapojení partnerů

Zapojení partnerů

Zapojení partnerů

Zapojení partnerů

Začátek realizace aktivity 

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

Konec realizace aktivity

Žadatel, HCP

Řízení projektu

Koordinace projektových aktivit, komunikace s řídícím orgánem, účetní evidence projektu, 

komunikace s účastníky aktivit, realizace výběrových řízení, monitorování, rozpočet 5 238,07 €

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

Projektová aktivita

7.1 Povinné aktivity malého projektu. 

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

Typ aktivity: K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Konec realizace aktivity

08.2019 10.2019

Popis projektové aktivity: 

Projektová aktivita

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity 

11.2019 12.2019

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

K06 - Vytvoření společné sítě

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

Žadatel, HCP

K02 - Definování společných témat, 

potřeb a problémů
06.2019 10.2019 Žadatel, HCP

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Partneři podílející se na aktivitě:

Konkrétní cíl:

Projektová aktivita:

K03 - Zpracování společného plánu 

rozvoje spolupráce v oblasti veřejné 

správy a celospolečensky 

přínosných oblastech

01.2019 03.2019 Žadatel, HCP

K05 - Aktivita společného 

plánování/optimalizace v oblasti 

veřejné správy a celospolečensky 

přínosných oblastech

01.02.2019 01.04.2019 Žadatel, HCP

Žadatel, HCP

K18 - Vytvoření stálé pracovní 

skupiny/týmu v oblasti veřejné 

správy a celospolečensky 

přínosných oblastech

06.2019 07.2019

Žadatel, HCP

K10 - Společný vzdělávací 

program/seminář pro pracovníky v 

oblasti veřejné správy a 

celospolečensky přínosných 

oblastech

08.2019 11.2019 Žadatel, HCP

K12 - Vytvoření společného 

řídícího/manažerského systému
09.2019 10.2019 Žadatel, HCP

K15 - Aktivita směřující k propagaci 

přeshraniční spolupráce a 

společného území (společné 

publikace, internetové stránky)

10.2019 11.2019 Žadatel, HCP

K07 - Realizace společné 

konference v oblasti veřejné správy 

a celospolečensky přínosných 

oblastech
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Typ aktivity: K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Doba plnění: 

Žadatel, HCP

N/A

Měřitelný ukazatel:

N/A

Popis projektové aktivity: 

Projektová aktivita: K02 - Definování společných témat, potřeb a problémů

Partneři aktivně zapojení do společných aktivit

Cílová hodnota: N/A

01/2019-03/2019

Partneři podílející se na aktivitě:

N/A

Měrná jednotka: 

Konkrétní cíl:

Žadatel, HCP

Měrná jednotka: 

Cílová hodnota: 

počet

Výchozí hodnota: 

01/2019-12/2019

Výchozí hodnota: N/A

Měrná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: 

Měřitelný ukazatel: N/A

Konkrétní cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Projektová aktivita:

Zpracování a umístění baneru na stránce žadatele a HCP podle manuálu informovanosti a 

publicity, pozvánky na akce, letáky, inzeráty v tisku hlavní žadatel, HCP, rozpočet 300 EUR

N/A

N/A

Partneři podílející se na aktivitě:

Měřitelný ukazatel:

Projektová aktivita: K01 - Setkání pracovního týmu

N/A

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Zabezpečení povinné publicity malého projektu

01/2019-12/2019

N/A

N/A

Doba plnění: 

Měřitelný ukazatel:

Měrná jednotka: 

Výchozí hodnota: 

Cílová hodnota: 

Doba plnění: 

0

Cílová hodnota: 2

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybirejte pouze z rozevíracího seznamu.

Partneři podílející se na aktivitě: Žadatel, HCP

Typ aktivity: K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Konkrétní cíl:

Popis projektové aktivity: V rámci této aktivity budou posouzena shromážděná data, na základě těchto dat budou 

dopracovány dokumenty, které budou předloženy partnerům k podpisu, jedná se o přípravu 

společných memorand, dokumentů k založení jednotlivých rad a společného výboru.

Projekt technicky zajistí KSP a Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. Bude 

vytvořena jak personální tak technická podpora lidem pracujícím na projektu. Bude vytvořen 

společný projektový tým. Projektový tým bude 5 členný. Vedoucí projektu (ČR), dva 

administrativní pracovníci (financovaní projektem, ČR a SR)), dva odborní pracovníci 

(financovaní partnery, ČR a SR)). Tým je v neustálém elektronickém kontaktu. Fyzicky se sejde 

minimálně 6x. Tři krát v JMK a tři krát v TSK. Termíny setkávání - začátek projektu červen, dále 

září a prosinec 2018 a pak leden, duben a červen 2019.  Pravidelná komunikace telefonní, 

mailová, dále se tým schází dle potřeby. 

Popis projektové aktivity: 
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Partneři podílející se na aktivitě:

01/2019-03/2019

Na základě podepsaných memorand a definování relevantních partnerů a jejich postavení bude 

vytvořena Rada v TSK, která bude iniciativní orgánem, jejímž účelem bude monitoring aktivit v 

území, definování potřeb cílových skupin v sledované oblasti a komunikace s veřejnou správou 

se zohledněním možností regionu. Bude iniciovat vytvoření strategických dokumentů v území. A 

dále na základě podepsaných memorand a definování relevantních partnerů a jejich postavení 

bude vytvořena Rada v JMK, která bude iniciativní orgánem, jejímž účelem bude monitoring 

aktivit v území, definování potřeb cílových skupin v sledované oblasti a komunikace s veřejnou 

správou se zohledněním možností regionu. Bude iniciovat vytvoření strategických dokumentů 

oblasti sociální ekonomiky v území a vytvoření nového pilíře v současné Regionální inovační 

strategii JMK. Aktivita bude medializována, což opět zajistí publicitu projektu.

N/A

Tato aktivita je zásadní. Pokud má být celý proces úspěšný, oba partneři musí precizně 

analyzovat situaci v regionu a vygenerovat seznam opravdových stakeholderů v území, kteří 

budou do struktury zapojeny. Musí se jednat o přirozené autority. Tito stakeholdeři musí být 

osloveni i osobně, aby pochopili význam a cíle projektu.

Popis projektové aktivity: 

Typ aktivity: K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

N/A

6/2019-10/2019

Jedná se o vypracování systémových přístupů k jednotlivým cílovým skupinám. Tyto skupiny 

jsou velmi různorodé, a proto je třeba velmi dobře připravit plán komunikace a přesně stanovit 

cíle. Přílohou průvodního dopisu bude dotazník, který opět musí být modifikován podle cílové 

skupiny. Důležitým faktorem bude návratnost dotazníků. Dotazníky a celé šetření musí být 

analyzováno a vyhodnoceno. Zásadním dokumentem, kterému musí být věnována zvláštní 

pozornost je memorandum. Bude se jednat o jeden ze základních dokumentů příští spolupráce.

Měrná jednotka: 

Výchozí hodnota: 

N/A

Popis projektové aktivity: 

K03 - Zpracování společného plánu rozvoje spolupráce v oblasti veřejné správy a 

celospolečensky přínosných oblastech

Měřitelný ukazatel:

K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

N/A

Konkrétní cíl:

N/A

K05 - Aktivita společného plánování/optimalizace v oblasti veřejné správy a celospolečensky 

přínosných oblastech
Projektová aktivita:

Cílová hodnota: 

Konkrétní cíl:

Doba plnění: 

Projektová aktivita: K06 - Vytvoření společné sítě

Konkrétní cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Cílová hodnota: N/A

Doba plnění: 02/2019-04/2019

Partneři podílející se na aktivitě: Žadatel, HCP

Typ aktivity: 

N/A

Projektová aktivita:

Popis projektové aktivity: 

Měrná jednotka: 

Výchozí hodnota: 

Doba plnění: 

Žadatel, HCP

Typ aktivity: K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Měřitelný ukazatel: N/A

Partneři podílející se na aktivitě:

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Žadatel, HCP
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K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Partneři podílející se na aktivitě:

K10 - Společný vzdělávací program/seminář pro pracovníky v oblasti veřejné správy a 

celospolečensky přínosných oblastech
Projektová aktivita:

Měrná jednotka: 

Partneři podílející se na aktivitě:

N/A

Doba plnění: 08/2019-10/2019

N/A

Tato aktivita proběhne v závěru projektu. Jedná se o prezentaci výsledků projektu subjektům v 

obou regionech a v zahraničí. Tato akce zaručí projektu mezinárodní publicitu. Tato společná 

akce proběhne v Brně. Účastníkům bude rozdána brožura a představeny dosažené výsledky s 

popisem pozitivních i negativních zkušeností. Z příspěsků na konferenci bude vydán sborník.Ve 

sborníku budou vystoupení všech přednášejících hostů s popisem situace v této oblast v jiných 

zemí EU. Sborník bude sloužit dále k edukačním a marketingovým účelům.

Na základě podepsaných memorand a definování relevantních partnerů a jejich postavení bude 

vytvořena Rada v TSK, která bude iniciativní orgánem, jejímž účelem bude monitoring aktivit v 

území, definování potřeb cílových skupin v sledované oblasti a komunikace s veřejnou správou 

se zohledněním možností regionu. Bude iniciovat vytvoření strategických dokumentů v území. A 

dále na základě podepsaných memorand a definování relevantních partnerů a jejich postavení 

bude vytvořena Rada v JMK, která bude iniciativní orgánem, jejímž účelem bude monitoring 

aktivit v území, definování potřeb cílových skupin v sledované oblasti a komunikace s veřejnou 

správou se zohledněním možností regionu. Bude iniciovat vytvoření strategických dokumentů 

oblasti sociální ekonomiky v území a vytvoření nového pilíře v současné Regionální inovační 

strategii JMK. Aktivita bude medializována, což opět zajistí publicitu projektu.

Popis projektové aktivity: 

Popis projektové aktivity: 

Dalším důležitým krokem bude společné setkání, kde budou definovány základní pojmy, postupy 

a cíle. Toto školení by mělo přejít do společného dialogu a směřovat k vycizelování dalších 

postupů, protože účastnící budou lidé s velkými zkušenostmi. Měli by zde být také definovány 

role jednotlivých aktérů projektu. Budou zjištěny názory účastníků metodou writestorming.

Cílová hodnota: 

08/2019-11/2019

Měřitelný ukazatel:

Žadatel. HCP

N/A

Žadatel. HCP

Typ aktivity: K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Konkrétní cíl:

Popis projektové aktivity: 

K07 - Realizace společné konference v oblasti veřejné správy a celospolečensky přínosných 

oblastech
Projektová aktivita:

Typ aktivity: 

N/A

N/A

Výchozí hodnota: 

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.Typ aktivity: 

Měřitelný ukazatel:

Měrná jednotka: N/A

Výchozí hodnota: 

Doba plnění: 

Cílová hodnota: N/A

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Projektová aktivita:

Žadatel, HCP

Měřitelný ukazatel:

N/A

Doba plnění: 11/2019-12/2019

Partneři podílející se na aktivitě:

N/A

Konkrétní cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Konkrétní cíl:

Měrná jednotka: 

N/A

Výchozí hodnota: N/A

Cílová hodnota: N/A

K12 - Vytvoření společného řídícího/manažerského systému
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Měrná jednotka Cílová hodnota Příznak rizika Relevance k HP

počet 2 N/A N/A

Oba partneři vytvoří společnou realizační a informační kancelář, která se během projektu bude 

krýt s projektovým týmem. Po skončení projektu zajistí udržitelnost oba partneři. Tato kancelář 

bude informačním centrem společných aktivit a bude také koordinovat společnou činnost a bude 

provádět administrativní práce pro vytvořený společný „Výbor“

Popis projektové aktivity: 

K15 - Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné 

publikace, internetové stránky)
Projektová aktivita:

K18 - Vytvoření stálé pracovní skupiny/týmu v oblasti veřejné správy a celospolečensky 

přínosných oblastech
Projektová aktivita:

Cílová hodnota: N/A

N/A

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu: 

8.1 Přeshraniční spolupráce 

Obě Rady vytvoří společný řídící Výbor, k čemuž se zaváží při svém vzniku. Tento výbor bude 

monitorovat aktivity v obou regionech, bude iniciativním orgánem a bude iniciovat společné 

postupy a aplikovat příklady dobré praxe. Bude iniciovat vytvoření strategických dokumentů 

oblasti sociální ekonomiky v obou územích.

Popis projektové aktivity: 

Jedná se o edukační, informační a praktický materiál, který odborné ale i laické veřejnosti 

popíše význam a cíle aktivit. Na konkrétních příkladech popíše  společenské a ekonomické 

přínosy těchto aktivit.

Popis projektové aktivity: 

10/2019-11/2019

8. Spolupráce a dopad

Partneři podílející se na aktivitě:

Typ aktivity: 

Partneři podílející se na aktivitě:

Výchozí hodnota: 

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Žadatel, HCP

Typ aktivity: 

N/A

Výchozí hodnota: 

N/A

N/A

Výchozí hodnota: 

Měřitelný ukazatel:

Měrná jednotka: 

Měrná jednotka: 

Doba plnění: 06/2019-07/2019

Doba plnění: 

N/A

Konkrétní cíl:

Konkrétní cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Doba plnění: 09/2019-10/2019

Kód a název

P0110 Partneři aktivně zapojení do společných aktivit

N/A

N/A

Měřitelný ukazatel: N/A

Měrná jednotka: 

N/A

Cílová hodnota: 

Cílová hodnota: 

K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Žadatel, HCP

Měřitelný ukazatel: N/A

N/A
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ANO

8.1.1 Společná příprava

8.2 Přeshraniční dopad

8.2.1 Společenský dopad

Všechny aktivity jsou prováděny společně. Společný projektový  tým je složen ze tři členů 

 za KSP a ze dvou členů za Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. Společný tým je dlouhodobě 

garantován vytvořením společné informační kanceláře, která bude zabezpečovat i chod Výboru. Dále budou 

spolupracovat odborníci KSP a Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z

8.1.2 Společná realizace

8.1.3 Společný personál

8.2.3 Finanční dopad

Projekt umožní poznat silné a slabé stránky v regionu v oblasti zaměstnávání hendikepovaných skupin a společenské odpovědnosti. 

Transfer znalostí z jednoho regionu do druhého i výsledky zpracování příkladů dobré praxe vytvoří nové impulzy pro sociální plánování 

na lokální úrovni v obou zemích a pro iniciativy zaměřené na zlepšení situace na trhu práce pro handicapované. 

V obou zemích vzniknou odborné dobrovolné Rady, které umožní mapování situace stávající a modelování nových možností a v 

důsledku přenosu dobré praxe a tím i využití nových příležitostí. Základní společensko ekonomický efekt ovšem je snížení 

nezaměstnanosti hendikepovaných skupin.

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

Obě organizace projektových partnerů se dohodli, že převezmou vždy za svůj příslušný region potřebné práce v oblasti 

naplňování jednotlivých aktivit, tak jak jsou v projektu podrobně popsány. Je třeba zdůraznit, že cíle projektu mohou být 

naplněny pouze při dlouhodobé spolupráci partnerů a všech zúčastněných partnerů. Jednotlivé kroky budou vzájemně 

propojeny a pravidelně konzultovány. Následně budou výsledky a postupy podrobeny vždy analýze na společném 

workshopu obou týmů, aby bylo možné sjednocovat postupy a předávat zkušenosti. To vytvoří i další podpůrné efekty, 

které bude možno využít pro srovnání obou prostředí. Bez společných aktivit a spolupráce by tento projekt nemohl 

fungovat. Je primárně na této spolupráci a znalosti prostředí postaven.

ANO

• Hendikepované skupiny

Bude vytvořen funkční systémový model zaměstnávání hendikepovaných lidí. Sníží se nezaměstnanost. Zvýší se kvalita života těchto 

skupin i celé společnosti.

• Veřejná správa

Veřejná správa pochopí svoji roli v procesu integrace hendikepovaných lidí do společnosti. Pochopí, že její role je nezastupitelná a v 

rámci společenské odpovědnosti a je povinná tyto aktivity podporovat.

• Komerční sektor

Komerční sektor pochopí, že je i v jeho zájmu podporovat sociální procesy, které brání destabilizaci  společnosti, a tím vytvářejí 

stabilitu prostředí.

• Neziskový sektor

Neziskový sektor dostane nové podněty a náměty na rozvíjení svých aktivit a na jejich efektivnost a samofinancovatelnost

První informativní schůzka obou partnerů k projektu se uskutečnila na 14. mezinárodní konferenci o kvalitě a 

společenské zodpovědnosti v Bratislavě dne 21.11.2017 a zde se partneři dohodli, že v rámci rozšíření spolupráce 

podají společný projekt na téma zasíťování území JMK a TSK v oblasti zaměstnávání hendikepovaných lidí a 

společenské odpovědnosti. Další schůzka proběhla na Mezinárodní konferenci – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ 

INOVACE V PRAXI v Brně 22.11.2017. První pracovní schůzka proběhla dne 30.1.2018 v Holiči. Zde byly dohodnuty 

základní teze projektu a bylo dohodnuto, že KSP rozpracuje základní projektovou fiši. Na schůzce v Brně dne 15.2.2018 

partneři fiši dopracovali do detailů, shodli se na jednotlivých aktivitách a na podílů každého partnera na těchto aktivitách.  

Dohodli se na detailech projektu a shodli se, že KSP zpracuje projekt a tento projekt bude podán. Dne 22.2.2018 se 

partneři setkali v Bratislavě Lamači na valné hromadě CVZP a dokumenty podepsali.

ANO
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Podíl v %

100,00%

85,00%

0,00%

15,00%

Celkem 

projekt
Podíl (%): 100,00%

ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

23 378,51

 z toho 

Aktivity 

přeshraniční

ch partnerů:

Podíl (%): 31,67%
ČÁSTKA 

CELKEM

(EUR):

7 403,00

 

0,00 €

6 KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY

Částka v EUR

23 378,51 €

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Komora sociálních podniků    

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 523,81 €

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 16 708,15 €

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

19 871,73 €Požadovaná částka příspěvku z ERDF (max. 85%)

5 235,00 €

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 911,55 €

3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

8.2.4 Územní dopad

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

Celkový rozpočet žadatele

9. Rozpočet malého projektu

Na základě zlepšení situace v zaměstnávání handicapovaných osob se dosáhne sociální a ekonomické návratnosti investic pro veřejný 

fiskální rozpočet (méně převodů plateb, větší příjmy z daní díky vyšší zaměstnaností). Méně vyplácených sociálních dávek. Narostou 

odvody od zaměstnavatelů a zaměstnanců. V současné době není možné získávat evropské zdroje, pokud nejsou zpracovány 

dlouhodobé a krátkodobé realizační strategie. Vypracování těchto strategií na regionální úrovni umožní čerpání veřejných zdrojů do 

regionu. To je zásadní finanční dopad na oba regiony.

3 506,78 €

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

Požadovaná částka příspěvku z národního financování (jen v SR)

Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)

Centrum výnimočnosti a 

zodpovedného podnikania, o.z    

Po skončení hospodářské krize roku 2008 se již nyní projevilo značné oživení ekonomiky spojené s uvolněním na trhu práce. Tímto 

rozmachem není dotčena skupina handicapovaných uchazečů o práci – v této skupině nezaměstnanost dokonce narůstá. 

Zvýší se atraktivnost a kvalita života v území!

V ČR se chystá legislativa k sociálnímu podnikání. Výsledky a doporučení je možno použít jako návrhy a zapracovat. Některá obecná 

doporučení, budou sdělena i EU komisi, která chystá také legislativu v této oblasti.

Díky poznatkům z projektu se mohou zlepšit šance osob se zdravotním postižením na trhu práce v obou sledovaných regionech. Musí 

být základním cílem docílit, že tyto skupiny hendikepovaných lidí najdou uplatnění na primárním nebo sekundárním trhu práce.

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů

žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"
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Částka celkem 

v EUR
Podíl celkem v %

23 378,51 100,00%

1 Podrobný rozpočet malého projektu

2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní) 

4 Zplnomocnění k zastupování

13 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

10 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)

7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)

6b Čestné prohlášení  - SR žadatelé

Jiné veřejné zdroje:

Spolufinancování z rozpočtu obce/města:

Spolufinancování z rozpočtu kraje:

Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu:

Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé): 

3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční 

partner

0,00%

5 Výpis z rejstříku trestů 

6a Čestné prohlášení  - ČR žadatelé

9.B Spolufinancování

0,00%

3 506,78 15,00%

23 378,51 100,00%

10.  Seznam povinných příloh žádosti o NFP

11.  Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

▪  veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné, 

8 Dohoda o spolupráci partnerů

9 Příprava malého projektu

CELKEM:

11 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)

0,00%

0,00%

2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)

Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu

12 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)

19 871,73 85,00%

Celkový rozpočet malého projektu:

Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):

Další volitelné přílohy

14a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)

Další přílohy

14b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)

Povinně dokládaná příloha

15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD
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Místo podpisu: Datum podpisu:

Místo podpisu: Datum podpisu:

▪  jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž beru na vědomí, že prokázání opaku je 

spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost 

mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

▪  jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,

doc., Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA

▪  splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu 

hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:
Podpis:

▪  malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužův a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým sa stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu a kterým sa stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  (dále jen 

,,obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,

▪  zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,

▪  na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly 

kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut 

příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,

Ing. Milan Venclík, MBA, Ing. Marek Juha

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které sa týkají uvedených údajů a skutečností. Souhlasím 

se správou, zpracováním a uchovávaním všech uvedených osobních údajův v souladu se zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce.

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu 

žadatele, titul za jménem:
Podpis:
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