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Statutární město Olomouc jako nositel integrované Strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 

 
vyhlašuje 

výzvu ke sběru projektových námětů do seznamu plánovaných 
projektů Strategie Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 

 
 

----OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST PLUS 2021-2027---- 
 

 
 

 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Operační program Zaměstnanost plus 2021-2027 

Specifický cíl OPZ 
2.1 h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné 
příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit 
zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin 

Opatření integrované strategie 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb 

Termíny 

Datum a čas zahájení příjmu 
projektových námětů 

3. 3. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových námětů  

17. 3. 2022, 24:00 hod. 

Maximální délka realizace 
projektu 

36 měsíců 
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Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů Integrované projekty  

Území realizace  

Území aglomerace vymezené v integrované strategii ITI pro 
Olomouckou aglomeraci. 
Území realizace viz Integrovaná strategie ITI Olomoucké 
aglomerace, příloha č. 2: Seznam obcí aglomerace a jejich 
základní charakteristiky.  

Příjemci podpory 

 Města a obce, Olomoucký kraj a jimi zřizované a 
zakládané organizace  

 Dobrovolné svazky obcí 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a církevní organizace 

 Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

Hlavní cílové skupiny 

 Osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým a 
duševním onemocněním a další 

 Senioři  

 Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním 
vyloučením, příp. žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách 

 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, 
ohrožené závislostí a předlužeností 

 Děti a mladiství v náhradní rodinné či institucionální 
péči 

 Osoby se specifickými potřebami vyplývající z jejich 
zdravotního stavu a osoby blízké 

 Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, osoby 
pečující o malé děti, nebo osobu blízkou 

 Osoby žijící v oblastech se zhoršeným přístupem ke 
zdravotní péči 

 Osoby v bytové nouzi či v nevyhovujícím bydlení 

 Ostatní osoby využívající sociální služby dle zákona č. 
108/2006 Sb. 

Věcné zaměření 

Typové aktivity 

Za účelem naplnění této výzvy budou podporovány zejména 
níže uvedené aktivity: 

 Prevence a řešení problému v sociálně vyloučených 
lokalitách, podpora sociálního začleňování, prevence 
rizikových společenských jevů, kriminality apod.  

 Podpora sociálního bydlení, podpora dostupného a 
udržitelného bydlení apod.  

 Podpora programů právní, numerické a finanční 
gramotnosti, programů prevence a řešení zadluženosti 
a předluženosti jednotlivců a domácností (včetně 
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poradenství)  

 Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní 
formou, podpora služeb komunitního charakteru   

 Posílení aktivního začleňování občanů, podpora 
rovných příležitostí, aktivní účasti a lepšího zaměstnání  

 Vzdělávací, osvětové a poradenské aktivity (boj s 
diskriminací, destigmatizace cílových skupin, apod.)  

 Podpora programů pro osoby ohrožené závislostmi a 
osoby závislých na návykových látkách, dále pro osoby 
s duševním onemocněním, v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí a další  

 Rozvoj aktivit neformální a sdílené péče  

 Podpora v oblasti sociálního podnikání, podpora 
činnosti místních aktérů při řešení lokálních problémů a 
potřeb osob  

Indikátory 
Indikátory k SC 2.1 h) OPZ+ jsou uvedeny v programovém 
dokumentu: https://www.esfcr.cz/opz-plus 

Náležitosti projektového záměru 

Struktura projektového záměru 

1. Identifikace zařazení do strategie ITI OA 2021-2027 
2. Identifikace vazby projektového námětu na OPZ+ 
3. Identifikace žadatele a partnerů 
4. Specifikace připravovaného projektu 

4.1 Účelnost připravovaného projektu 
4.2 Hospodárnost a efektivnost připravovaného projektu 

5. Kontaktní osoba 
6. Statutární zástupce 
7. Čestné prohlášení 
 

Forma a způsob podání 
projektového námětu 

Projektový námět bude vyplněn prostřednictvím webové 
aplikace nositele Strategie ITI OA na adrese: 
www.pz.olomoucka-aglomerace.eu  
Struktura projektové námětu odpovídá požadavkům ŘO OPZ+. 
Projektový námět se po finalizaci opatří časovým razítkem a 
uzamkne pro editaci. Projektový námět musí být finalizován 
nejpozději do data a času ukončení příjmu projektových 
námětů uvedeného v této výzvě. Do stejného data a času může 
předkladatel projektový námět sám kdykoli odfinalizovat.  

Způsob hodnocení 

Nositel ITI nebude projektové náměty hodnotit, ke každému projektovému námětu připojí komentář 
s ohledem na informace uvedené v dalších specifikách výzvy. Posouzení projektových námětů bude 
provádět ŘO OPZ+ na základě 2 kritérií: 

Č. Kontrolní otázka Ano Ne Komentář 
(povinný v případě 
odpovědi NE) 

https://www.esfcr.cz/opz-plus
http://www.pz.olomoucka-aglomerace.eu/
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1. Soulad se specifickým cílem OPZ+ v rámci jehož by 
měl být projekt realizován a jeho věcným 
zaměřením (aktivity, cílové skupiny) 

   

2. Soulad projektu s integrovanou strategií a jeho 
vazba na jiné projekty ITI (integrovanost řešení). 

   

 

Výstup z posouzení bude nositeli ITI zaslán e-mailem. V případě nesouhlasu ŘO s předloženým 
projektovým námětem, bude nutné upravit tento námět v souladu s připomínkami ŘO ve 
stanoveném termínu. Nositel ITI bude informovat předkladatele projektových námětů o výsledku 
hodnocení ŘO OPZ+ e-mailem. V případě nesouhlasu ŘO s předloženým námětem, odfinalizuje 
nositel ITI projektový námět ve webové aplikaci nositele ITI a vyzve předkladatele k úpravě.   Pokud 
nositel ITI nezašle v termínu upravený projektový námět v souladu s připomínkami ŘO nebo upravený 
projektový námět nebude opětovně schválen ze strany ŘO, nebude alokace daného projektového 
námětu brána v potaz při přípravě příslušné výzvy na projekty ITI.  

Další specifika výzvy 

Odkaz na programový 
dokument OPZ+ 

Programový dokument OPZ+ (esfcr.cz) 

Odkaz na integrovanou 
územní strategii ITI OA 
2021-2027 

https://www.olomoucka-aglomerace.eu/iti21/aktualne/27120  

Další specifika výzvy 

Integrovanost 
V projektovém námětu bude uveden odkaz na Integrovanou územní 
strategii ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027, s níž korespondují cíle 
projektu. Dále bude v projektovém námětu uvedeno, zda existuje 
provázanost na jiný projekt/y, a o které/ý projekt/y se konkrétně jedná.  
 
Sídlo žadatele 
Žadatel má sídlo na území Olomoucké aglomerace. 
 
Spolufinancování 
Dle Pravidel spolufinancování na období 2021–2027 je míra 
spolufinancování projektů ze strany soukromoprávních subjektů 
vykonávajících veřejně prospěšnou činnost (NNO) stanovena na 5 %, v 
případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací na 10 % (platí pro 
obce nad 3 tis. obyvatel). Zbylá část národního podílu bude financována 
ze státního rozpočtu. 
 

Kontakty pro poskytování informací 

https://www.esfcr.cz/documents/21802/11873914/OPZ%2B_verze+schv%C3%A1len%C3%A1+vl%C3%A1dou_srpen_2021.pdf/72756247-5437-4ada-a996-1563985d3e29?t=1633438071017
https://www.olomoucka-aglomerace.eu/iti21/aktualne/27120
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Nositel integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace: 
Odbor dotačních projektů, oddělení dotačních titulů a strategie ITI, Magistrát města Olomouce, 
Palackého 14, Olomouc 
 

Kontaktní osoba Mobil E-mailová adresa 

Bc. Ondřej Lakomý +420 588 488 773 ondrej.lakomy@olomouc.eu  

Ing. Aleš Martinec +420 588 488 686 ales.martinec@olomouc.eu 
 

mailto:ondrej.lakomy@olomouc.eu
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