GRANTOVÉ SCHÉMA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
OP RLZ č. 3.3
Rozvoj kapacit dalšího
profesního vzdělávání
CZ.04.1.03/3.3.12

POPIS GS

GS Rozvoj kapacit dalšího profesního
vzdělávání
Toto grantové schéma přispívá k naplnění
globálního cíle opatření 3.3 OP RLZ, tedy k
vytvoření a využití fungujícího systému dalšího
profesního
vzdělávání,
odpovídajícího
potřebám znalostní společnosti. Tato výzva je
vyhlašovaná na 2 ze 3 programů podpory GS,
které vycházejí ze specifických cílů tohoto
opatření, uvedených, jako třetí, čtvrtý a pátý
specifický cíl v Dodatku OP RLZ.

POPIS GS

Datum vyhlášení 2. výzvy GS
11. dubna 2006
Datum ukončení příjmu žádostí
9. června 2006 do 12:00 hod
Celková částka pro tuto výzvu
25 595 508,- Kč

ZAMĚŘENÍ

GS obsahuje 2 programy podpory
• PpA - Rozvoj a zlepšení současné nabídky
dalšího
profesního vzdělávání
včetně služeb s ním spojených
• PpB - Vzdělávání lektorů, konzultantů,
učitelů,
metodických
a
řídících
pracovníků působících v oblasti dalšího
profesního vzdělávání

PROGRAM
PODPORY
PpA

Program podpory PpA
Podporované činnosti:
– vývoj nových programů dalšího profesního
vzdělávání,
–
podpora spolupráce podniků a vzdělávacích
institucí při vývoji a realizaci vzdělávacích programů,
– podpora modularizace vzdělávacích programů,
– rozvoj distančních a kombinovaných forem dalšího
profesního vzdělávání,
– rozvoj e-learningových programů,
– podpora poradenských činností zaměřených na
jednotlivce,
– aplikace metodik pro prognózování potřeb trhu
práce a bilancování kvalifikačního potenciálu
regionu.

CÍLOVÉ
SKUPINY

Cílové skupiny
– Vzdělávací a poradenské instituce
– Profesní sdružení
– Nestátní neziskové organizace poskytující další
profesní vzdělávání
– Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců
– Odborníci z výzkumných pracovišť
– Orgány státní správy
– Obce
– Odborníci úřadů práce
– Odborníci úřadů státní správy a samosprávy
– Odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů

PROGRAM
PODPORY
PpB

Program podpory PpB
Podporované činnosti:
– vývoj a realizace vzdělávacích programů,
– předávání dobrých zkušeností a know – how,
– podpora asociací vzdělávacích a poradenských
institucí,
– zavádění systémů dalšího profesního rozvoje
lektorů, konzultantů a učitelů,
– školení lektorů, konzultantů, učitelů a řídících
pracovníků,
– podpora poradenství pro projektovou přípravu v
oblasti dalšího profesního v zdělávání.

CÍLOVÉ
SKUPINY

Cílové skupiny
– Lektoři a konzultanti
– Učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a
institucí vzdělávání dospělých
– Odborníci z výzkumných pracovišť
– Vzdělávací a poradenské instituce

V projektech je přípustná v omezené
míře
kombinace podporovaných činností a cílových
skupin obou programů podpory.

FINANČNÍ
PROSTŘEDKY

Alokace finančních prostředků na
program podpory:
• PpA : 18 001 126,- Kč
• PpB : 7 594 382,- Kč

DEFINOVÁNÍ
ŽADATELŮ

Žadatelé
• Oprávněnými žadateli mohou být veškeré subjekty,
které poskytují nebo by mohly poskytovat odborné
nebo další profesní vzdělávání
• Vzdělávací a poradenské instituce bez omezení
právních či organizačních forem
• Profesní sdružení
organizačních forem

bez

omezení

právních

či

• NNO poskytující další profesní vzdělávání (včetně
nadací, občanských sdružení apod.)

DEFINOVÁNÍ
ŽADATELŮ

•Zástupci
zaměstnavatelů
a
zaměstnanců
(podnikatelské
svazy,
profesní
asociace
a
společnosti, odborové svazy, zaměstnavatelské
agentury
•Odborové svazy (dáno zákonem)
•Lektoři a konzultanti (právnické a fyzické osoby)
•Školy a školská zařízení bez omezení právních či
organizačních forem
•Odborové svazy (dáno zákonem)

PODMÍNKA
GS

Žadatel, oprávněný předkládat návrhy projektů může
být jak fyzická, tak právnická osoba splňující
následující podmínky:
• Žadatel má sídlo v České republice
• Žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení
projektu, tzn. nesmí působit jako prostředník
• Pro partnera žadatele platí identické podmínky jako
pro žadatele
• Sídlo žadatele (navrhovatele regionálního projektu)
může být kdekoli na území České republiky (vč.
Prahy)

REALIZACE

• Místo realizace regionálního projektu
Činnosti projektu musí být v rozhodující míře
uskutečněny v Olomouckém kraji a musí být
určeny pro cílové skupiny v tomto kraji.
V odůvodněných případech je možno zahrnout i
osoby z cílových skupin v sousedících krajích
v rozsahu do 20 % celkového počtu podpořených
osob.
V rámci OP RLZ však nelze do projektu zahrnout
cílové skupiny z území hlavního města Prahy.

Forma podpory
• V rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů spolufinancovaného z Evropského sociálního
fondu bude poskytována finanční podpora formou
nevratné přímé pomoci
• Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok

Doba trvání regionálního projektu
• Doba realizace grantového projektu nesmí překročit
24 měsíců
• Projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 6. 2008

VÝŠE
PODPORY

Omezení výše podpory na jeden projekt
Minimální výše podpory na 1 projekt
300 000 Kč
Maximální výše podpory
realizovaný v jednom regionu
6 200 000 Kč

na

1

projekt

MÍRA
PODPORY

Míra podpory:
• Výše podpory projektu z Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů může dosáhnout až 100 %
uznatelných nákladů projektu.

MÍRA
PODPORY

Pokud se na subjekty podporované v rámci projektu
vztahují pravidla o poskytování veřejné podpory, je v
rámci GS možné poskytnou veřejnou podporu
formou:
• blokové výjimky (v souladu s Rozhodnutím Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže ze dne 28. 4. 2004)

• podle pravidla de minimis (v souladu s Nařízením Komise
4S č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na
podporu de minimis)

• kombinace obou předchozích forem
Činnosti realizované v rámci opatření 3.3 OP RLZ
zásadně spadají mezi aktivity, na které dopadá
veřejná podpora.

HODNOTÍCÍ
KRITÉRIA

1. Hodnotící kritéria dle OP RLZ
Předložené žádosti budou hodnoceny na základě
následujících hodnotících kritérií:
1.
zdůvodnění projektu
30 bodů
2.
cílová skupina
15 bodů
3.
realizace projektu
16 bodů
4.
výsledky a výstupy
14 bodů
5.
horizontální témata
10 bodů
6.
specifická kritéria
15 bodů
Podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o
finanční podporu grantových projektů Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů verze 1.3, dostupné
na www.esfcr.cz.

SUBKRITÉRIA

2. Krajská kritéria
1. Realizace projektů v lokalitách dle potřeb
kraje zejména s respektováním vyšší míry
nezaměstnanosti
(lokality kraje definovány v příloze č.2 k Výzvě )
0 bodů – projekt se stanovených lokalit netýká
4 body – projekt se týká alespoň 1 stanovené lokality
2. Projekty zaměřené na vytváření pracovních
míst
0 bodů – projekt nevytváří žádné pracovní místo
2 body – projekt vytváří 1 nebo 2 pracovní místa
4 body – projekt vytváří alespoň 3 pracovní místa

SUBKRITÉRIA

3. Zaměření projektů na klíčové skupiny na trhu
práce (občané nad 45 let, ženy na MD, imigranti,
dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi škol)
0 bodů – projekt není zaměřen ani na
jednu klíčovou skupinu
2 body – projekt je zaměřen na 1 klíčovou skupinu
4 body – projekt je zaměřen nejméně na 2 klíčové
skupiny
4. Pilotní ověření vzdělávacího programu

0 bodů – projekt neobsahuje pilotní ověření programu
3 body – projekt obsahuje pilotní ověření programu

MONITORING

Monitorování regionálního projektu
Žadatel je povinen v průběhu projektu sledovat
naplňování indikátorů – ukazatelů výstupů
a výsledků. Seznam monitorovacích indikátorů
pro vyplnění žádosti v MSSF Benefit včetně
nápovědy je uveden v příloze č. 1 výzvy. Z tohoto
seznamu si žadatel zvolí indikátory, které se
vztahují k jeho projektu.
O jejich naplňování bude dále v průběhu realizace
projektu podávat monitorovací zprávy. Bude to
např.:
• Počet podpořených osob
• Počet nově vytvořených vzdělávacích programů
•
Počet
podpořených
lektorů,
metodiků,
konzultantů…

• Účast v dalších programech EU a ČR
Na projekt, kterému byla přiznána finanční podpora
z OP RLZ, nelze čerpat podporu z jiného programu
Evropské unie nebo České republiky.
• Způsob výběru regionálních projektů
Projekty jsou vybírány na principu soutěže mezi
předloženými projekty. Žádosti jsou po splnění
formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti předány
k věcnému hodnocení. Po vyhodnocení projektů
výběrová komise vybere projekty pro poskytnutí
podpory. Počet podpořených projektů bude limitován
alokací prostředků na tuto výzvu.

ŽÁDOST O
FINANČNÍ
PODPORU

• Předložení žádosti o finanční podporu
Žádost musí být předložena na standardním
formuláři, který žadatel vyplňuje v programu MSSFBenefit. Tento formulář je k dispozici v elektronické
formě na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz
nebo na vyžádání na pevném médiu (CD) na níže
uvedené adrese vyhlašovatele grantového schématu.
Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD,
disketa) a tištěnou verzi žádosti včetně všech
povinných příloh ve 3 výtiscích (1x originál/úředně
ověřená kopie a 2x kopie) v příslušně označené
zalepené obálce.

ŽÁDOST O
FINANČNÍ
PODPORU

• Předložení žádosti o finanční podporu
Přesný postup při předkládání žádostí je uveřejněný
v Příručce pro žadatele verze 1.3, která je k dispozici
na webových stránkách www.esfcr.cz nebo
www.kr-olomoucky.cz.

ODKAZY

Užitečné odkazy
• www.strukturalni-fondy.cz
• www.esfcr.cz
• www.mpsv.cz
• www.kr-olomoucky.cz

FORMÁLNÍ
NÁLEŽITOSTI

Označení obálky
Žádost musí být doručena v zalepené obálce,
které musí být uvedeno

na

• Adresa Konečného příjemce (včetně jména
příslušného řídícího pracovníka)
• Název programu
• Číslo priority a opatření
• Číslo výzvy
• Název grantového schématu
• Název regionálního projektu
• Název Programu podpory
• Plný název žadatele a jeho adresa
• Upozornění „NEOTVÍRAT !“ v levém horní rohu

Adresa vyhlašovatele
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a)
779 11 Olomouc
Kontaktní místo
Odbor strategického rozvoje kraje
Oddělení grantových schémat
12. patro budova RCO
kancelář č. 1205

DĚKUJEME ZA POZORNOST
Ing. Stanislava Klvaňová
Tel.: 585 508 335
e-mail: s.klvanova@kr-olomoucky.cz
Ing. Jana Skoumalová
Tel: 585 508 441
e-mail: j.skoumalova@kr-olomoucky.cz

