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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KOLA 
 
1. Číslo kola výzvy 
Číslo kola výzvy je: 3 
 
2. Grantové schéma 
Název: Grantové schéma pro integraci obtížně zaměstnatelných skupin 

obyvatel na území Královéhradeckého kraje 
Program: SROP 
Priorita programu: 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech 
Opatření priority: 3.2. – Podpora sociální integrace v regionech (dále jen „3.2.“) 
Předmětem tohoto kola výzvy je předložení návrhů akcí, jejichž předkladateli budou obce,  
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo 
zakládané kraji , nestátní neziskové organizace. 
Podpora v rámci grantového schématu bude poskytována na realizaci různých neinvestičně 
zaměřených programů, kurzů, na poradenství a na služby občanům, včetně poskytování 
rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně 
zaměřených akcí, na informační a propagační činnost apod. (další formy poskytování služeb 
mohou být podporovány, pokud jsou v souladu se zaměřením opatření).  
Akce musí být zaměřené na tyto ohrožené skupiny: 
− osoby se zdravotním postižením; 
− příslušníci národnostních menšin a minorit, přistěhovalci, uprchlíci; 
− osoby propuštěné s výkonu trestu;  
− bezdomovci a další osoby společensky nepřizpůsobené;  
− osoby předčasně opouštějící školská zařízení, nízkokvalifikovaní, osoby se základním 

vzděláním;  
− uživatelé drog, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na psychotropních látkách;  
− matky s dětmi, na mateřské dovolené, v domácnosti;  
− osoby mladší 25 let pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, se zvýšeným 

rizikem sociálně patologického chování;  
− dlouhodobě nezaměstnaní, nezaměstnané osoby nad 50 let, nezaměstnaní do 25 let.  
 
3. Cíle grantového schématu 
Cílem tohoto grantového schématu je poskytnout finanční podporu akcím, které jsou 
zaměřeny na zlepšení integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva na území kraje do 
společnosti, na zlepšení jejich zaměstnatelnosti a usnadnění přístupu k zaměstnání.  
Specifické cíle jsou: 
• Omezení sociální izolace a podpora znevýhodněných skupin obyvatel ve vztahu ke 

vzdělávání a vstupu na trh práce. 
• Integrace a reintegrace osob propuštěných z výkonu trestu a osob opouštějících ústavní 

nebo ochranou výchovu; prevence kriminality a jiných negativních jevů 
• Podpora sladění profesního a rodinného života. 
• Podpora komunitní spolupráce, vytváření partnerství a zajištění kvality sociálních služeb 

na místní a regionální úrovni. 
• Rozvoj sociální ekonomie – podpora vzniku nových pracovních míst v sociálním sektoru, 

sektoru sociálních služeb. 
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4. Popis opatření a jeho zaměření 
Společný regionální operační program (SROP) - priorita 3 „Rozvoj lidských zdrojů 
v regionech“ byla koncipována jako důležitý nástroj pro dosažení kvality života v regionech. 
Její tři opatření byla navržena jako řada intervencí v oblasti infrastruktury pro rozvoj lidských 
zdrojů a sociální integrace. Soustředěné úsilí bude věnováno podpoře zaměstnatelnosti a 
kvalifikace, poskytování vzdělávacích a sociálních služeb, posilování vnitřní koheze komunit, 
sociální integraci osob ohrožených sociální exkluzí a rovnosti příležitostí. 
V rámci opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech bude podporováno široké 
spektrum aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni. Podpora je 
neinvestiční a bude orientována na poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro 
různé sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva; na rozvoj občanské společnosti, vytváření 
komunitních plánů, spolupráci nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných 
státem, kraji či obcemi a na vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny 
obyvatelstva. Poskytování služeb v rámci tohoto opatření může být provázáno s aktivitami, 
řešenými v rámci OP RLZ, ve kterém budou však podporovány aktivity zaměřené na 
poskytovatele služeb, které jsou nezbytné pro zavádění standardů kvality služeb, pro rozvoj 
komunitního plánování, vzdělávání sociálních pracovníků a pomáhajících profesí, podporu 
nadregionálních projektů pro specifické cílové skupiny, zatímco v opatření 3.2 SROP bude 
podpora zaměřena na poskytovatele těchto služeb realizující projekty podporující 
znevýhodněné skupiny obyvatelstva, bude vycházet ze znalosti místních či regionálních 
podmínek, využívat partnerství místních iniciativ a veřejných orgánů a řešit problémy 
většinou malých znevýhodněných skupin obyvatelstva.  
Vzhledem k blízkosti OP RLZ a SROP bylo dohodnuto, že v oblasti aktivní politiky na trhu 
práce bude nutno prokázat, že žadatel nepředkládá podobný projekt v rámci OP RLZ.  
 
5. Vhodnost žadatele – kdo může žádat 
Žadatelem finanční podpory může být: 
• obce (viz zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)); 
• svazky obcí (podle § 49 a dalších zákona č.128/2000 Sb., o obcích); 
• organizace zřizované obcemi (§ 23 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů); 
• organizace zřizované kraji (§ 23 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů); 
• nestátní neziskové organizace 
• hospodářská komora a její složky (HKS) 
 
 
6. Doporučená struktura financování 
V rámci 3. kola výzvy bude Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje rozdělena částka ve 
výši minimálně2 20 277 735 Kč z prostředků Strukturálních fondů (ESF). 
Výše dotace (v %) bude vždy propočítána k celkovým uznatelným nákladům akce. Struktura 
spolufinancování u opatření 3.2 znázorňuje následující tabulka: 
 
 

                                                
2 Alokace vyčleněná pro 3. kolo je chápána jako minimální, přičemž může dojít k jejímu navýšení v případě odstoupení 
projektů z předchozích výzev. 
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 Celkem Veřejné 
celkem EU (ESF) Státní 

rozpočet Kraj Obce Soukromé 
NNO, HKS 

Akce obcí 100 100 80 8 - 12 - 
Akce krajů 100 100 80 8 12 - - 

Akce 
NNO, 
HKS 

100 100 80 10 10 - - 

 
7. Velikost akce 
Minimální hodnota celkových uznatelných nákladů akce musí být 300 tis. Kč.  
V případě, že tyto náklady budou nižší než tato minimální přípustná hranice uznatelných 
nákladů, nebude možno tyto akce financovat v rámci GS.  
Případné neuznatelné náklady akce budou vždy hrazeny ze zdrojů žadatelů a nezapočítávají se 
do propočtu dotace. Veškeré náklady (uznatelné i neuznatelné) musí být uvedeny ve 
finančním plánu akce.  
Poskytnutí dotace potom závisí na velikosti akcí, měřené jejich celkovými uznatelnými 
náklady. 
 
8. Místo realizace akcí 
Akce předkládané v rámci GS musí mít dopad na NUTS III Královéhradecký kraj.   
Alokace akcí (místo realizace akcí) u neinvestičních akcí je území, které bude mít z realizace 
akce a jejích služeb prospěch; např. při školení pracovníků poradenských center poskytující 
služby vybrané skupině obyvatel na území Královéhradeckého kraje je místem realizace 
Královéhradecký kraj, nikoliv např. Praha, kde bude školení probíhat. 
 
9. Doba trvání akce 
Akce musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.  
(zahájením realizace akce se u neinvestičních akcí rozumí den, kdy začne poskytování služeb) 
Realizace musí být dokončena do 30.6.2008.  
(dokončením realizace akce se rozumí den, kdy přestane poskytování služeb, financovaných 
z GS. Finančním dokončením akce se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby 
spojené s realizací akce a příslušné prostředky budou převedeny na účet konečného uživatele) 
 
10. Termíny výzvy 
Vyhlášení výzvy: Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 9/542/2005 a usnesení 
Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.2.2006 -1.3.2006 
Ukončení příjmu žádostí: 14.4.2006, 12:00 hod. 
Všechny žádosti doručené po stanovených termínech budou automaticky vyřazeny.  
Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: červenec 2006 
 
11. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace) pro grantové schéma 
a) hodnocení jeho úplnosti (kontrola formálních náležitostí, obecná kritéria přijatelnosti);  
b) ověření  souladu akce se zaměřením GS a s programovými dokumenty (SROP, 

Programový dodatek SROP); 
c) hodnocení technické a finanční kvality návrhu akce. 
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12. Uznatelné náklady 
Výčet uznatelných nákladů naleznete v Pokynech pro žadatele. 
 
13. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 
Žádost o poskytnutí dotace předkládá žadatel (obec, NNO, ...) formou projektové fiše, která je  
k dispozici na internetových stránkách: www.kr-kralovehradecky.cz.  
 
14. Další informace 
Všechny náležitosti vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů jsou blíže uvedeny 
na internetové stránce: www.kr-kralovehradecky.cz a v Pokynech pro žadatele, které je 
možné si stáhnout na stránce: www.strukturalni-fondy.cz.   
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz
http://www.kr-kralovehradecky.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz

