
Seminář pro žadatele

Výzva MAS Litomyšlsko

8. Výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro 
bezpečnou alternativní dopravu II.

7. 3. 2019 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 01.02.2019 0:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o 
podporu v MS2014+

01.02.2019 0:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+

29.03.2019 12:00



Výzva – Alokace/financování

• Dotace 95 % CZV

• Financování: EX POST

Alokace výzvy MAS 
(CZV)

14 736 830,000 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

2 000 000,00 Kč



Výzva – Aktivity 
Aktivita Bezpečnost dopravy 

- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a 
místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic 
I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro 
přecházení, 

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k 
zastávkám veřejné hromadné dopravy, 

- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes 
silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a 
navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší, 

- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší 
dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo 
dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)



Výzva – Oprávnění žadatelé

Aktivita Bezpečnost dopravy 

- obce, 

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

- dobrovolné svazky obcí, 

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, 

- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle 
zákona č. 266/1994 Sb.



Výzva – Způsobilé výdaje (OP)



Výzva – Cílové skupiny

Aktivita Bezpečnost dopravy 

- Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, 
uživatelé veřejné dopravy.



Výzva – Indikátory

7 50 01 
Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě



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



Přílohy žádosti
1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě žadatele - příloha zrušena

4 Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

5 Studie proveditelnosti

6 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

7 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

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

9
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

10 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

11 Položkový rozpočet stavby

12 Doklady k výkupu nemovitostí - příloha zrušena

13 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

14 Smlouva o spolupráci

15 Čestné prohlášení žadatele

16
Vyjádření stavebního úřadu, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření 
stavebního úřadu 

17 Volitelné přílohy definované v příloze č. 2 výzvy ke kritériu č. 4

Popis příloh viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 53 IROP (verze 1.2, platnost od 29. 6. 2018), kapitola 3.4.3 (Bezpečnost 
dopravy). 
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 přílohu 15. Příloha slouží jako podklad pro věcné hodnocení projektu na MAS.



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
(specifická kritéria přijatelnosti pro SC 1.2) 

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

15
Projekt je v souladu Dopravní politikou ČR 

2014-2020

ANO – ze studie proveditelnosti 

vyplývá, že je projekt v souladu 

s Dopravní politikou ČR 2014-2020  

NE - ze studie proveditelnosti 

nevyplývá, že je projekt v souladu 

s Dopravní politikou ČR 2014-2020 



Kontrola žádostí/projektů
(specifická kritéria přijatelnosti pro SC 1.2) 

16
Projekt přispívá k eliminaci negativních 

vlivů dopravy na životní prostředí 

ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek 

projektu k eliminaci negativních vlivů na životní 

prostředí, zejména na ovzduší, ve srovnání s výchozím 

stavem a zmírňující a kompenzační opatření, která 

jsou součástí projektu; je doloženo, že projekt 

nepůsobí negativně na soustavu Natura 2000; v 

případě projektu cyklostezky je doloženo, že její 

technické řešení je navrženo s ohledem na ochranu 

přírody a krajiny v dotčeném území  

NE – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek 

projektu k eliminaci negativních vlivů na životní 

prostředí 

17 Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti 

ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek 

projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání 

se stávajícím stavem (stávajícím stavem se rozumí stav 

před realizací projektu)  

NE - ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek 

projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání 

se stávajícím stavem (stávajícím stavem se rozumí stav 

před realizací projektu)



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.

• K projektu žadatel v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, 
dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility.



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

?


