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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 06.08.2018 0:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o 
podporu v MS2014+

06.08.2018 0:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+

10.10.2018 12:00



Výzva – Alokace/financování

• Dotace 95 % CZV

• Financování: EX POST

Alokace výzvy MAS 
(CZV)

8 421 040,000 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

maximální výše CZV 
na projekt

8 421 040,00 Kč



Výzva – Aktivity 

Rozvoj sociálních služeb 

Bude podpořena infrastruktura, ve které je vykonávaná 
služba obecného hospodářského zájmu v souladu s 
rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).



Výzva – Oprávnění žadatelé

Aktivita Rozvoj sociálních služeb 

- 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, 

- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, 

- nestátní neziskové organizace, 

- církve, 

- církevní organizace.



Podporované aktivity – Rozvoj SS
Aktivita Rozvoj sociálních služeb 

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 

- výstavba a stavební úpravy, 

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální 
služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů. 

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: 

- centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, - domy na půl cesty, zařízení pro 
krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra 
sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné 
péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací 
služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, 
průvodcovské a předčitatelské služby. 

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.



Výzva – Způsobilé výdaje (OP)



Výzva – Cílové skupiny

Aktivita Rozvoj sociálních služeb 

- 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 subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování,
komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje

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

14 Čestné prohlášení žadatele

Popis příloh viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 62 IROP
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 14. Příloha slouží jako 
podklad pro věcné hodnocení projektu na MAS.

Přílohy žádosti



Kontrola žádostí/projektů
(kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti) 

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 formálních náležitostí a 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 formálních náležitostí a 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



Kontrola žádostí/projektů
(kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti) 

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
(kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti) 

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 se Strategií sociálního začleňování 

2014-2020

ANO – ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení 

Strategie sociálního začleňování 2014-2020 

NE – ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná 

vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020

16
Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje 

sociálních služeb

ANO – ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení 

Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo 

na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb 

NE – ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba 

projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 

2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních 

služeb

17

Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního 

začleňování nebo s komunitním plánem nebo s 

krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 

služeb

ANO – projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního 

začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským 

střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

NE – projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního 

začleňování ani s komunitním plánem ani s krajským 

střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb



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.

• Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách. 
(NENAPRAVITELNÉ)

• Projekt není cílen na poskytování sociálních služeb 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

?


