
 
 

1. 

Výzva pro zájemce o partnerství s finančním příspěvkem 

Dne 1. července 2022 programový výbor MAS Pobeskydí, z. s., vyhlašuje výzvu na výběr 

partnerů s finančním příspěvkem projektu SPOKO Pobeskydí 

 

Úvodní informace o projektu 

Projekt SPOKO Pobeskydí připravuje MAS Pobeskydí, z. s., pro území 42 obcí na období tří let. 

Předpokládané zahájení projektu je 1. ledna 2023 a ukončení 31. prosince 2025. Projekt bude 

financován z Operačního programu Zaměstnanost plus, výzvy Podpora komunitně vedeného místního 

rozvoje (1). Očekávaný rozpočet projektu je 12 mil. Kč z toho 40 % paušální výdaje. Z přímých výdajů 

jsou hrazeny osobní výdaje na zaměstnance pracující přímo s cílovou skupinou. Aktuálně počítáme 

s realizací čtyř klíčových aktivit: Koordinace a síťování, Paliativní péče, Rozcestník pro potřebné a 

Posílení role komunity. Žádost o podporu chceme podat 27. července 2022. 

 

Rámec spolupráce 

Výběrové řízení na partnera s finančním příspěvkem se vyhlašuje na spolupráci při realizaci klíčové 

aktivity Rozcestník pro potřebné, která se zaměřuje na seniory, pečující osoby, rodiny s dětmi a další 

sociálně potřebné z území Pobeskydí. Partner bude zapojen i do vybraných částí dalších klíčových 

aktivit. Předmětem partnerství je zajištění pozice sociálního pracovníka s odpovídajícím vzděláním 

(0,5+0,5 úvazku) ve dvou územních oblastech. První územní oblast je definována územím obcí povodí 

Stonávky (jádro) s připojeným územím obcí Žermanické a Těrlické přehrady a tří okolních obcí (modrá 

barva na mapě). Druhá územní oblast je definována územím obcí povodí Morávky (jádro) s připojeným 

územím obcí povodí Ondřejnice a obce Staré Město (červená barva na mapě). Bližší popis činnosti 

sociálního pracovníka a území působnosti dílčích aktivit je uveden v příloze této výzvy. 

 

Výběr partnera s finančním příspěvkem 

Výběr partnera bude probíhat pro obě oblasti samostatně. Partner může mít zájem buď o partnerství 

v jedné oblasti nebo v obou oblastech. MAS Pobeskydí, z. s., bude hodnotit naplnění jednotlivých 

kritérií ve škále od 0 do 5 bodů (přičemž u některých kritérií bude udělováno 0 nebo 5 bodů). Při 

rovnosti bodů může být rozhodnuto dle výše požadovaného rozpočtu, přičemž se preferuje nižší výše 

požadovaného rozpočtu (nesmí dojít k odchylce od stanoveného rozmezí uvedeného v tabulce na 

straně 2 tohoto dokumentu). MAS Pobeskydí, z. s., si vyhrazuje právo nevybrat partnery s finančním 

příspěvkem pro danou aktivitu nebo vybrat pouze jednoho partnera pro jednu územní oblast, a to bez 

uvedení důvodu. 

 

Co a kdy zájemce o partnerství dokládá 

Zájemce o partnerství s finančním příspěvkem doloží průvodní dopis opatřený podpisem oprávněné 

osoby a kontaktními údaji pro případné dotazy (vhodné využít přiložený vzor) a doloží plnění 

následujících kritérií: 



 
 

2. 

1. Zájem o zapojení do aktivity projektu. Zájemce v průvodním dopise popíše, v jaké ze dvou 

územních oblastí má zájem o partnerství, svou motivaci a důvody svého zájmu o zapojení 

do aktivity projektu. Do přílohy průvodního dopisu doloží podepsané prohlášení o partnerství. 

(hodnocení 0 až 5).  

2. Tříletá historie (k 30. červnu 20221). Zájemce doloží výpisem z veřejných rejstříků či 

obdobnými doklady. Ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech je možné připustit i 

partnera s kratší historií, pokud řádně doloží prokazatelnou dlouhodobou práci (min. tři roky) 

s cílovými skupinami, která nemá charakter jednorázového dodavatelského vztahu (hodnocení 

0 nebo 5) 

3. Působnost na území Pobeskydí nebo v některých obcích (výše definovaného jádra), ve kterých 

se bude aktivita především realizovat. Zájemce uvede v průvodním dopise výčet obcí na území 

Pobeskydí, ve kterých působí a toto doloží relevantními dokumenty. (hodnocení 0 nebo 5) 

4. Zkušenost s realizací obdobných projektů či s poskytováním sociálních služeb v území 

Pobeskydí, které mohou přispět ke kvalitě realizace projektu. Zájemce popíše v průvodním 

dopise své dosavadní zkušenosti v území Pobeskydí, vč. zkušenosti s prací s cílovými skupinami 

a dle možnosti doloží relevantními dokumenty. (hodnocení 0 až 5) 

5. Dostatečné kapacity pro zapojení do projektu, tj. zázemí, sociální pracovník, dobrá spolupráce 

s obcemi. Zájemce popíše v průvodním dopise své kapacity pro zapojení do projektu – zázemí 

(stručně popsat; dostupnost kontaktního místa pro cílovou skupinu v území Pobeskydí2),  

ndokumenty konkrétní osoby), spolupráci s obcemi v Pobeskydí i příslušnými odbory obcí 

s rozšířenou působnosti a další dle uvážení. (hodnocení 0 až 5) 

6. Rozpočet partnera s finančním příspěvkem. Zájemce vyplní níže uvedenou tabulku a nesmí 

dojít k odchylce od uvedeného rozpětí; do paušálních výdajů musí být zařazeny všechny 

nezbytné výdaje související s činností sociální pracovníka v projektu, které bude zájemce 

požadovat uhradit z rozpočtu projektu, zejména cestovné a jízdné (viz popis činnosti sociálního 

pracovníka). Do paušálních výdajů nesmí být započteny investiční výdaje. (hodnocení 0 nebo 

5) 

Položka Oblast první 
(Stonávka) 
0,5 úvazek 

Oblast druhá 
(Morávka) 
0,5 úvazek 

Měsíční hrubá mzda sociálního pracovníka pro 0,5 úvazek 
(rozpětí pro 0,5 úvazek 13 700 Kč až 21 450 Kč) 

  

Osobní výdaje na 36 měsíců (hrubá mzda, sociální a 
zdravotní pojištění hrazené – odvody, zákonného pojištění 
odpovědnosti3) 

  

Paušální výdaje na 36 měsíců 
(rozpětí 15 % až 25 % osobních výdajů) 

  

 

Výše uvedené (průvodní dopis, prohlášení o partnerství a doložení plnění kritérií) zašlete 

do 15. července 2022 do datové schránky MAS Pobeskydí, z. s. mvx4it3 nebo na mailem 

novakova@pobeskydi.cz (doručení si prosím ověřte telefonicky či SMS +420 774 489 762), případně 

 
1 Před vyhlášením výzvy MPSV (podmínka). 
2 Lze řešit i příslibem využívání místa třetí osoby. 
3 pojistné podle vyhlášky MF č. 125/1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

mailto:novakova@pobeskydi.cz


 
 

3. 

osobně v kanceláři MAS Pobeskydí, z. s. (Třanovice č. p. 1) ve dnech od 11. do 14. července (v ostatních 

dnech provoz kanceláře omezen). 

Výzva je vyhlášena 1. července 2022, a to zveřejněním na webových stránkách MAS Pobeskydí. 

Doručené průvodní dopisy s přílohami budou zkontrolovány (dle potřeby budete vyzvání k doplnění) 

a do 25. července 2022 budete informování o výsledku. 

 

Přílohy výzvy: 

• Návrh průvodního dopisu (nejde o závazný vzor) 

• Mapa území realizace projektu 

• Popis náplně práce sociálního pracovníka 

• Prohlášení o partnerství 

 

V Třanovicích, 1. července 2022 

 

 …………………………………………………. 

 Ing. Jaroslav Votýpka 

 předseda MAS Pobeskydí, z. s. 


