
Seminář pro žadatele

Výzva MAS Litomyšlsko

7. Výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro 
sociální služby a aktivity II.

9. 10. 2018 Poříčí u Litomyšle



Program

1. Výzva

2. Podání žádosti

3. Kontrola žádostí/projektů

4. Hodnocení a výběr žádostí/projektů

5. Proces po výběru projektů na MAS

6. Realizace projektů

7. Dokončení projektu/udržitelnost



Výzva – Zdroje informací

http://mas-lit.cz (web MAS Litomyšlsko o.p.s.)

• Obsahuje veškeré informace, případně odkazy, výzvám se 
věnuje sekce webu http://mas-lit.cz/vyzvy-clld-mas-litomyslsko

http://irop.mmr.cz

• Obecná pravidla

• Specifická pravidla

+ přílohy



Výzva – Harmonogram

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 24.09.2018 0:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o 
podporu v MS2014+

24.09.2018 0:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+

5.11.2018 12:00



Výzva – Alokace/financování

• Dotace 95 % CZV

• Financování: EX POST

Alokace výzvy MAS 
(CZV)

7 368 420,00 Kč

Míra podpory 
z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj 
a státního rozpočtu 
pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 
Státní rozpočet - 0 %

Minimální a 
maximální výše 
celkových 
způsobilých výdajů 
projektu

minimální výše CZV 
na projekt

200 000,00 Kč

maximální výše CZV 
na projekt

5 000 000,00 Kč



Výzva – Aktivity 

Aktivita Rozvoj komunitních center 

- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí 
pro poskytování aktivit komunitních center včetně 
sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, 

- nákup budov, 

- nákup automobilu, 

- vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění 
provozu komunitního centra.



Výzva – Oprávnění žadatelé

Aktivita Rozvoj komunitních center 

- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, 

- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, 

- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a 
zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

- nestátní neziskové organizace, 

- církve, 

- církevní organizace.



Podporované aktivity – Rozvoj KC

Aktivita Rozvoj komunitních center 

- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí 
pro poskytování aktivit komunitních center včetně 
sociálních služeb, budou-li v projektu 

poskytovány, 

- nákup budov, 

- nákup automobilu, 

- vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění 
provozu komunitního centra.



Výzva – Způsobilé výdaje (OP)



Výzva – Cílové skupiny

Aktivita Rozvoj komunitních center

- osoby sociálně vyloučené, 

- osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

- osoby se zdravotním postižením. 



Výzva – Indikátory

5 54 01
Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci

5 54 02
Počet poskytovaných druhů sociálních 
služeb

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce



Podání žádosti

Žádost o podporu se podává elektronicky v MS2014+ 

prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na 

webových stránkách https://mseu.mssf.cz. 

Upozornění:

• Registrace

• Nutný elektronický podpis!!!

• Komunikace pomocí depeší



1 Plná moc
2 Zadávací a výběrová řízení
3 Doklady o právní subjektivitě žadatele
4 Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
5 Studie proveditelnosti

6 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

7
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením  
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní  smlouva nahrazující stavební povolení

8 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

9 Položkový rozpočet stavby
10 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

11 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

12 Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb

13
Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem 
služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU (pouze 
komunitní centra poskytující jednu a více sociálních služeb)

14 Smlouvy/dohody o spolupráci
15 Čestné prohlášení žadatele

Popis příloh viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 62 IROP (verze 1.2, platnost od 29. 6. 2018), kapitola 3.3.3 (Rozvoj 
komunitních center). 
V případě požadavku na bodové zvýhodnění projektu požaduje MAS nad rámec povinných příloh uvedených ve specifických pravidlech výzvy ŘO 
IROP navíc doplnit do žádosti o podporu přílohy 14 a 15. Přílohy slouží jako podklad pro věcné hodnocení projektu na MAS.

Přílohy žádosti



Kontrola žádostí/projektů
(kritéria formálních náležitostí) 

Č. Název kritéria Napravitelnost Způsob hodnocení

1
Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě
Ano

ANO - žádost o podporu je podána 

v předepsané formě 

NE - žádost o podporu není podána 

v předepsané formě

2
Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele
Ano

ANO - žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem/zástupci žadatele 

NE - žádost o podporu není podepsána 

oprávněným zástupcem/zástupci žadatele

3

Jsou doloženy všechny povinné 

přílohy a obsahově splňují náležitosti 

požadované v dokumentaci k výzvě 

MAS

Ano

ANO - jsou doloženy všechny povinné 

přílohy a obsahově splňují náležitosti 

požadované v dokumentaci k výzvě MAS 

NE - nesou doloženy všechny povinné 

přílohy či obsahově nesplňují náležitosti 

požadované v dokumentaci k výzvě MAS



Kontrola žádostí/projektů
(kritéria přijatelnosti) 

Č. Název kritéria Napravitelnost Způsob hodnocení

4

Projekt je svým zaměřením v souladu s 

cíli a podporovanými aktivitami výzvy 

MAS

Ano

ANO - projekt je v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami specifického cíle a 

výzvy MAS

NE - projekt není v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami specifického cíle a 

výzvy MAS

5
Projekt je svým zaměřením v souladu 

s výzvou MAS
Ano

ANO - projekt je v souladu s výzvou MAS

NE - projekt není v souladu s výzvou MAS

6

Žadatel splňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl a 

výzvu MAS

Ne

ANO - žadatel splňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 

MA

NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 

MAS

7

Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny

Ano

ANO - projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny 

NE - projekt nerespektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny



Kontrola žádostí/projektů
(kritéria přijatelnosti) 

8

Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny

Ano

ANO - projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny 

NE - projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny

9 Výsledky projektu jsou udržitelné Ano

ANO – žadatel prokázal zajištění

udržitelnosti výsledků pro udržitelnost 

projektu min. 5 let od ukončení

financování

NE – žadatel neprokázal zajištění

udržitelnosti výsledků pro udržitelnost 

projektu min. 5 let od ukončení

financování

10

Projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit 

IROP (udržitelný rozvoj, rovné 

příležitosti a zákaz diskriminace, 

rovnost mužů a žen)

Ano

ANO - projekt nemá negativní vliv 

na žádnou z horizontálních priorit IROP 

NE - projekt má negativní vliv 

na některou z horizontální priorit IROP



11
Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněna
Ano

ANO - žadatel řádně odůvodnil 

potřebnost realizace projektu  

NE - žadatel nezdůvodnil potřebnost 

realizace projektu 

12
Statutární zástupce žadatele je 

trestně bezúhonný
Ne

ANO – žadatel, statutární zástupci 

nebo osoba pověřená, doložili čestné 

prohlášení (dotační podvod, 

poškozování zájmů EU) 

NE – žadatel, statutární zástupci 

nebo osoba pověřená, nedoložili 

čestné prohlášení (dotační podvod, 

poškozování zájmů EU)

13

Projekt je v souladu 

se schválenou SCLLD MAS 

Litomyšlsko na období 2014 –

2020

Ne

ANO - projekt je v souladu 

se schválenou SCLLD MAS 

Litomyšlsko na období 2014 – 2020 

NE - projekt není v souladu 

se schválenou SCLLD MAS 

Litomyšlsko na období 2014 – 2020



Kontrola žádostí/projektů
(specifické kritérium přijatelnosti pro SC 2.1) 

14

Žadatel má zajištěnou administrativní, 

finanční a provozní kapacitu k realizaci a 

udržitelnosti projektu

ANO – žadatel popsal zajištění realizace a 

udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v 

žádosti o podporu 

NE – žadatel nepopsal zajištění realizace a 

udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v 

žádosti o podporu



Hodnocení a výběr žádostí/projektů



Hodnocení a výběr žádostí/projektů



Hodnocení a výběr žádostí/projektů



Hodnocení a výběr žádostí/projektů



Hodnocení a výběr žádostí/projektů



Hodnocení a výběr 

žádostí/projektů

• Bodové ohodnocení projektů

• Pořadí

• Výstup Výběrového orgánu

• Schválení výstupu Rozhodovacím orgánem

• Předání na CRR / ŘO IROP k ZOZ



Proces po výběru projektů na 

MAS

• CRR / ŘO IROP provádí závěrečné ověření 

způsobilosti na základě vlastních kritérií, která jsou 

známá spolu s výzvou

• Po úspěšném ověření a administrativním procesu 

následuje vydání právního aktu – finální schválení 

žádosti. 



ZOZ na CRR / ŘO IROP
• Žádost o podporu je podána v předepsané formě̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌

̌̌̌̌
. 

• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 
náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌̌

̌̌̌̌
ŘO. 

• Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. 

• Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám.

• Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 

• Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní 
aktivity projektu. 

• V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně 
hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě. 

• V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování.

• Projekt není cílen k seniorům jako výhradní nebo jediné cílové 
skupině. (NENAPRAVITELNÉ)



Realizace projektu

• Realizace aktivit projektu

• Administrace projektu

o Žádosti o změnu

o Průběžné žádosti o platbu

o…

• Ukončení realizace projektu

• Závěrečná žádost o platbu

• EX POST platba

• Udržitelnost projektu (5 let od připsání dotace)



Dotazy a diskuze

?


