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Návaznost „podvýzvy MAS“ na výzvu IROP č. 62 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-
infrastruktura-integrovane-pro 

IROP 

 

Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované 
projekty CLLD 

 

Výzva LAG Podralsko Programový rámec IROP, 
opatření CLLD 

1.3.1: Rozvoj sociálních služeb na území MAS 
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Návaznost „podvýzvy MAS“ na výzvu IROP č. 62 

 



Základní údaje o výzvách 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 5.12.2018, 12:00 hodin 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o 
podporu v MS2014+ 

5.12.2018, 12:00 hodin 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+ 

28.3.2019, 12:00 hodin 

Datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit 
projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje  
 

1.1.2014 

Datum ukončení realizace projektu 

30.6.2023 

Realizace projektu nesmí být 
ukončena před podáním žádosti o 
podporu v MS 2014+. 

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpočtu pro projekt 
Forma podpory : dotace – ex post financování 

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



Základní údaje o výzvách 

 Hlavní aktivity projektu: min. 85% způsobilých 
výdajů 

 

 Vedlejší aktivity projektu: max. 15% způsobilých 
výdajů 

 

 



„LAG Podralsko – IROP – Rozvoj komunitních 
center I“ 

 Aktivita „LAG Podralsko – IROP – Rozvoj 
komunitních center I“ 

 Alokace výzvy: 9 000 000,000 Kč 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu: 1 000 000,000 Kč 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu:  9 000 000,000 Kč  

 Věcné zaměření: Rozvoj komunitních center 

  

 

 



Rozvoj komunitních center– hlavní aktivity 

 
 stavby a stavební práce spojené s výstavbou 

infrastruktury komunitního centra včetně vybudování 
přípojky pro přivedení inženýrských sítí, 

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

 nákup pozemků, budov a staveb, 
 vybavení pro zajištění provozu zařízení, 
 pořízení automobilu pro poskytování terénních a 

ambulantních sociálních služeb. 



Rozvoj komunitních center– vedlejší aktivity 

 
 demolice staveb na místě realizace projektu, 
 úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, 

hřiště a herní prvky), 
 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský 

dozor), 
 projektová dokumentace stavby, EIA, 
 pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 

(příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení), 
 studie proveditelnosti, 
 povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel), 
 nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací 
ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-
li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení). 



„LAG Podralsko – IROP – Rozvoj komunitních 
center I“ 

 Typy podporovaných projektů: 
   

 Komunitní centra  
• Místo realizace:  

• Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. 
Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace 
projektu.  

• Pro posouzení závěrečného ověření způsobilosti projektu 
jsou klíčové dopady projektu na území uvedené v 
předchozím odstavci – toto území musí mít z realizace 
projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch   

  
  
  
  
  
 



„LAG Podralsko – IROP – Rozvoj komunitních 
center I“ 

Oprávnění 
žadatelé 

 
 
 
• Obce 
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
• dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané 

dobrovolnými svazky obcí 
• nestátní neziskové organizace 
• církve 
• církevní organizace  

Cílová skupina 

 
 
• osoby sociálně vyloučené 
• osoby ohrožené sociálním vyloučením 
• osoby se zdravotním postižením 



Způsobilé výdaje – Rozvoj komunitních 
center hlavní aktivity (min. 85%) 

Stavba  

 stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov sloužící 
komunitnímu centru, 

 vytvoření zázemí pro poskytování služeb komunitního centra, 

 budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, 
elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové 
dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo 
pozemek hlavní stavby, pokud je součástí projektové dokumentace a souvisí s 
realizovaným projektem).  

Nákup pozemků a staveb 

 nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové budovy, 
která bude sloužit jako komunitní centrum, cena pozemku nesmí přesáhnout 
10 % celkových způsobilých výdajů, 

 nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako komunitní centrum 



Způsobilé výdaje – Rozvoj komunitních 
center - hlavní aktivity (min. 85%) 

Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor 

 pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na 
poskytování služeb komunitního centra.  

Pořízení automobilu 

 nákup automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb 

DPH 

 DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému 
se vztahuje, 

 pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám 
nárok na odpočet na vstupu, 

 pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena. 



Způsobilé výdaje – Rozvoj komunitních 
center - vedlejší aktivity (max. 15%) 

 demolice staveb na místě realizace projektu, 
 úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň v okolí budov a na 

budovách – zelené zdi a střechy, aleje, parky, hřiště a herní prvky), 
 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),  
 projektová dokumentace stavby, EIA, 
 studie proveditelnosti,  
 pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace 

zadávacích a výběrových řízení),  
 povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel),  
 nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení.  
 DPH  

 DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se 
vztahuje,  

 pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám nárok 
na odpočet na vstupu,  

 pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena 

 



„LAG Podralsko – IROP – Rozvoj komunitních 
center I“ 

 Povinné  
přílohy  

1 Plná moc 

2 Zadávací a výběrová řízení 

3 Doklad o právní subjektivitě 

4 Výpis z RT – nepředkládá se! 

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)  



Osnova studie proveditelnosti  
Rozvoj komunitních center – obsah: 

 



Studie proveditelnosti , bod 1 osnovy 
ÚVODNÍ INFORMACE 

 Název projektu 

 

 Hash kód projektu 

 

 Obchodní jméno/název, 
sídlo/adresa, IČ, DIČ 
zpracovatele 

 Členové 
zpracovatelského týmu, 
jejich role a kontakty 

 Datum zpracování 

 Dle Vašeho uvážení a 
zaměření projektu 

 Vygeneruje se vám v 
žádosti v systému MS 
2014+ 

 Doplníte dle toho, kdo 
bude zpracovatelem SP 

 Doplníte dle skutečnosti 

 

 

 Doplníte dle skutečnosti 



 
Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy 
 PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

 Místo realizace projektu (přesná 
adresa) a rozsah území, pro které bude 
projekt zajišťovat služby. 

 Popis cílových skupin projektu 
 Identifikace dopadů a přínosů projektu 

s důrazem na cílové skupiny a jejich 
kvantifikace, pokud lze dopady vyčíslit 

 Popis cílů a výsledků projektu, vazba na 
podporované aktivity specifického cíle 
2.1 IROP. 

 Problémy, které má realizace projektu 
vyřešit a důvody, proč je problematika 
považována za prioritní. 

 Popis synergických nebo 
komplementárních vazeb na 
realizované/zrealizované či plánované 
projekty/investiční akce (pokud je 
relevantní). 

 Výchozí stav – popis výchozí situace. 
 Popis nulové (srovnávací) varianty. 

Jedná se o variantu, v případě, že 
projekt nebude realizován. 
 
 

 Uvedete adresu 
 
 Výzva MAS 
 Co projekt přinese cílovým skupinám? 

Proč jej chcete realizovat?  
 
 Výzva MAS, Specifická pravidla – 

projekt musí být v souladu s 
podporovanými aktivitami výzvy 

 K čemu dojde, když bude projekt 
realizován? 

 Popis vazeb, existují-li tyto vazby 
 
 
 Současný stav 
 Jak budete postupovat v případě, že 

projekt nebude realizován – zůstane 
stávající stav, budete se dále snažit 
získat podporu k realizaci z jiných 
DT…apod. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy 
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

 

 Podrobný popis investiční varianty projektu 
(jedná se o variantu, při níž je projekt 
financován z IROP):  
 popis realizace hlavních aktivit projektu 

v souladu s kapitolou 3.2.2 Specifických 
pravidel, 

 popis realizace vedlejších aktivit projektu 
v souladu s kapitolou 3.2.2 Specifických 
pravidel, 

 pokud budou sociální služby poskytovány 
mimo území MAS (výjezd terénních 
služeb za hranici MAS nebo svoz klientů 
ambulantních služeb z území mimo MAS) 
vyjádřete procentní podíl služeb 
poskytovaných mimo MAS a postup 
zdůvodněte, 

 popis ukončení realizace projektu, např. 
kolaudace, uvedení do provozu, 

 konečný stav – podrobný popis po 
realizaci projektu. 

 Identifikace negativních dopadů projektu: 
 výčet a popis všech negativních dopadů 

realizace a provozu projektu,  
 návrhy na eliminaci negativních dopadů.  

 Pokud existují, popis vazeb na předchozí a 
navazující projekty a záměry. 

 Návaznost projektu na další aktivity žadatele. 

 

 

 Specifická pravidla 
 
 Vybrat hlavní aktivity projektu 
 
 
 Vybrat vedlejší aktivity projektu 

 
 
 

 Nevynechávat žádnou odrážku, popř. uvést, 
že je nerelevantní a zdůvodnit! 
 
 

 
 Jak bude zahájen provoz?  Podléhá projekt 

kolaudaci? 
 

 
 Bude mít projekt negativní dopady? Případně 

jaké?  
 

 
 Nač realizovaný projekt navazuje? Vypsat! 



Studie proveditelnosti, bod 3 osnovy 
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 

 Zdůvodnění realizace záměru. 
 Zdůvodnění potřebnosti staveb, nebo 

nákupu nemovitosti. 
 Zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení 

projektu. 
 Popis zapojení cílových skupin a veřejnosti 

v místě realizace projektu do rozhodování o 
nastavení fungování komunitního centra. 

 Popis plánovaného využití automobilu 
(pokud bude součástí projektu).   

 Popis zajištění sociálního pracovníka 
vzdělaného dle zákona o sociálních 
službách a zdůvodnění rozsahu jeho úvazku 
v době udržitelnosti projektu. 

 Posun v řešené problematice po úspěšném 
ukončení projektu. 

 Pokud je relevantní, popis inovativnosti 
projektu. 

 Zdroje (dokumenty či analýzy), které 
dokládají potřebnost projektu. 
 

 Opět s odkazem na současný stav co přesně 
potřebujete (budete realizovat) a proč to 
potřebujete  

 Popisujete jednotlivé body. V případě, že 
některé body nerealizujete, „podotázku“ 
ponecháte v osnově studie, ale uvedete 
„NERELEVANTNÍ“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Programový rozvojový dokument obce, 

svazku obcí apod… 
 
 
 



Studie proveditelnosti, bod 4 osnovy 
ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE 

PROJEKTU – BUDE LI PROJEKTEM POSKYTOVÁNA 

 Analýza dostupných sociálních 
služeb v regionu, kde jsou 
plánovány služby uváděné v 
projektu. 

 Zdůvodnění, proč není možné 
tyto služby využít. 

 Zdůvodnění výběru místa pro 
vznik služeb uváděných v 
projektu (z pohledu kapacit, 
návaznosti na další veřejné 
služby, poptávky v dané lokalitě 
apod.). 

 Cílový stav v oblasti sociálních 
služeb po realizaci projektu. 

 Specifikace služeb, 
poskytovaných v provozní fázi. 

 Komunikační cesty, použité pro 
nabídku sociálních služeb.  
 

 Jaké sociální služby jsou v 
regionu a kde? 
 

 Proč realizovat nový projekt, 
pokud jsou již stejné služby 
dostupné? 

 Proč realizovat projekt právě v 
daném místě? 
 
 

 
 Jaké sociální služby budou v 

oblasti po realizování projektu? 
 Jaké konkrétní služby budou 

poskytovány? 
 Jak se k sociálním službám lze 

dostat? (např. webové stránky) 



Studie proveditelnosti, bod 5 osnovy 
PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 

 Technická připravenost: 
 majetkoprávní vztahy, 
 připravenost projektové dokumentace, 
 připravenost dokumentace k 

zadávacím a výběrovým řízením, 
 výsledky procesu EIA, územní 

rozhodnutí, a závazných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy apod., 

 Organizační připravenost: 
 popis procesů – organizace, 

odpovědnost, schvalování a kontrola 
v jednotlivých fázích realizace projektu  

 využití nakupovaných služeb. 
 partneři projektu a jejich role v 

přípravné, realizační a provozní části 

 Finanční připravenost: 
 způsob financování realizace projektu, 

popis zajištění předfinancování 
a spolufinancování projektu. 

 

 

 Popsat stav přípravy/ vyřešení 
jednotlivých bodů. U bodu, kde nejsou 
potřebná žádná stanoviska doplnit 
„NERELEVANTNÍ“ 

 U vydaných stanovisek uvést termíny, 
kdy byla vydána! 

 
 

 Jakým způsobem a kdo bude zajišťovat 
organizační procesy 

 
 
 
 
 
 Jakým způsobem bude zajištěno 

předfinancování projektu, kdo jej 
předfinancuje, jakým způsobem, z 
jakých zdrojů bude zajištěn a 
financován vlastní podíl žadatele 



Studie proveditelnosti, bod 6 osnovy 
MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 Zajištění administrativní 
kapacity – počet a kvalifikace 
lidí, kteří budou řídit projekt 
v době jeho realizace, 
vyčíslení nákladů na jejich 
osobní výdaje, dopravu, 
telefon, počítač, kancelářské 
potřeby – odhad v řádu 
desetitisíců. 
 

 Zajištění provozu pro řízení 
projektu – kancelář (vlastní, 
pronajatá, vypůjčená, 
podmínky nájmu nebo 
výpůjčky), počítač, telefon, 
apod.  
 

 Popsat jednotlivé fáze 
realizace projektu (např. 
přípravná fáze: hlavní 
manažer a dohled nad 
realizací, zpracovatel studie, 
PD, průzkumu trhu…, 
realizační fáze doplnit 
ekonom, kdo bude 
zpracovávat ZoR a ŽoP 
apod…) 

 Buď doplnit nebo uvést, že 
projekt bude řídit žadatel ze 
stávajícího provozu – 
kancelář ředitele školy, 
starosty nebo odboru rozvoje 
města apod.  



Studie proveditelnosti, bod 7 osnovy 
VÝSTUPY PROJEKTU 

 Přehled výstupů projektu a 
jejich kvantifikace: 
 druh a forma služby, pro které 

zázemí vzniká,  
 nové místo poskytování služby 

(adresa), kapacita služby v daném 
místě,  

 u pobytových služeb rozdělení 
kapacity do jednotlivých 
domácností,  

 u ambulantních služeb rozdělení 
kapacity služby do jednotlivých 
místností. 

 Indikátory: 
 počáteční a cílová hodnota 

indikátorů 
 popis indikátorů a metody jejich 

měření, 
 vazba indikátorů na cíle projektu a 

podporované aktivity. 
 

 Rozepsat jednotlivé body 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indikátory výsledku 
 6 75 10 10 Kapacita služeb 

sociální práce 

 Indikátory výstupu 
 5 54 01 Počet podpořených zázemí 

pro služby a sociální práci 
 5 54 02 Počet poskytovaných druhů 

sociálních služeb 
 
 



Studie proveditelnosti, bod 8 osnovy 
REKAPITULACE ROZPOČTU PROJEKTU 

 Podrobný položkový rozpočet 
způsobilých výdajů projektu –  
 u každé položky rozpočtu projektu musí být 

uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší 
aktivity projektu podle kap. 3.2.6 
Specifických pravidel a zároveň musí být 
uvedena konkrétní vazba na 
výběrové/zadávací řízení. 

 
 Uveďte v tabulce plán cash-flow v době 

udržitelnosti projektu v členění po letech: 
 provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z 

provozu projektu zdroje financování provozních 
výdajů 

 čisté jiné peněžní příjmy během realizace 
projektu, 

 zdroje financování provozních výdajů. 

 Vyhodnocení plánu cash-flow: 
 zdůvodnění negativního cash-flow v 

některém období a zdroj prostředků a způsob 
překlenutí. 
 

 

 Viz odpovídající kapitola Specifických 
pravidel 
 - rozdělit hlavní a vedlejší aktivity, v osnově 
Studie proveditelnosti je návodná tabulka 
 
 
 

 
 Uvést, je-li relevantní např. jaká je 

předpokládaná částka za údržbu projektu (5 
let udržitelnosti), popř. přinese-li projekt 
nějaké příjmy 
 
 
 
 

 Uvést, je-li relevantní 
 

 
 



Studie proveditelnosti, bod 9 osnovy 
ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU 

 Způsoby stanovení cen do rozpočtu projektu 
mimo stavební práce 
 V případě, že zadávací/výběrové řízení 

nebylo zahájeno (dále také „nezahájená 
zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě 
předpokládané hodnoty zakázky.  

 V případě, že zadávací/výběrové řízení 
bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále 
také „zahájená zakázka“), žadatel stanoví 
cenu na základě předpokládané hodnoty 
zakázky. 

 V případě, že zadávací/výběrové řízení 
bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva 
na plnění zakázky (dále také „ukončená 
zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě 
ukončené zakázky a uzavřené smlouvy na 
plnění zakázky.  

 Stanovení ceny přímých nákupů do 
100 000 Kč bez DPH žadatel 
nepředkládá. 

 Stanovení cen se netýká stavebních prací. 
Ocenění stavebních prací žadatel dokládá 
přílohou č.10 – Položkový rozpočet stavby 
podle jednotného ceníku stavebních prací 
(viz Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce, kap. 3.2.4 Povinné přílohy k žádosti 
o podporu)  
 

 Uvést do tabulky Průzkum trhu na 
vybavení nebo v případě 
výběrového řízení uvést ceny z 
tohoto realizovaného výběrového 
řízení 

 

 Stavební práce jsou řešeny 
rozpočty z ceníků stavebních prací! 

 

 

 Rozpočet projektu rozdělit dle 
hlavních a vedlejších aktivit 
projektu! Uvést do tabulky i 
výběrová řízení! 



Studie proveditelnosti, bod 10 osnovy 
RIZIKA V PROJEKTU 

 V tabulce Osnovy Studie proveditelnosti jsou uvedena některá 
nejdůležitější rizika. Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí 
rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další. Minimálně 
ta, uvedená v tabulce žadatel vyplní! 

 
 

 

Druh rizika a fáze projektu, ve 

které je možné riziko očekávat 

Závažnost 

rizika  

(1 – nejnižší, 5 

– nejvyšší) 

Pravděpodobnost 

výskytu/četnost 

výskytu rizika (1 – 

téměř vyloučená 

až 5 – téměř jistá) 

Předcházení/eliminace 

rizika 

Technická rizika 

Dodatečné změny požadavků 
investora 

1 1 Projekt je pečlivě a 
v předstihu promyšlen a 
naplánován, investor 
nepředpokládá změnu svých 
požadavků 

Výběr nekvalitního dodavatele 1 2 V rámci projektu proběhne 
zadávací / výběrové řízení, 
které bude realizováno 
v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek 
a příslušnými pravidly 
poskytovatele dotace  

Nedodržení termínu realizace 3 3 V harmonogramu projektu 
je uvažována dostatečná 
rezerva pro případ 
nepředvídatelných 
okolností, které by mohly 
způsobit zpoždění realizace 

Živelné pohromy 3 1 S ohledem na místo 
realizace projektu je riziko 
škod způsobené živly téměř 
vyloučené, v realizační fázi 
budou škody na projektu 
kryty pojištěním dodavatele, 
v provozní fázi bude 
pořízený majetek kryt 
pojištěním žadatele 

 



Studie proveditelnosti, bod 11 osnovy 
VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 

 Projekt nesmí mít negativní vliv na následující 
horizontální principy: 

• podpora rovných příležitostí a nediskriminace, 

• podpora rovnosti mezi muži a ženami, 

• podpora udržitelného rozvoje (životního 
prostředí). 

 Žadatel stručně popíše vliv projektu na výše 
uvedené horizontální principy v souladu s 
přílohou č. 24 Obecných pravidel pro žadatele a 
příjemce (udržitelný rozvoj/životní prostředí 
neutrální; rovnost příležitostí a nediskriminace 
pozitivní; rovnost mezi muži a ženami neutrální). 

 U projektů deklarujících pozitivní příspěvek k 
posilování uplatňování horizontálních principů, je 
nutný popis aktivit, které mají mít pozitivní 
dopad na horizontální principy, a způsob 
dosažení cílů a dopadů. 

 

 Viz Obecná pravidla, příloha č. 24 
 

 Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní 

 podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální 

 podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí) – 
neutrální 

 

 V případě pozitivního dopadu uvést zdůvodnění! 

 



Studie proveditelnosti, bod 12 osnovy 
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

 Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část: 

 administrativní: 

 počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt 
v době jeho udržitelnosti, vyčíslení nákladů na 
jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, 
kancelářské potřeby – odhad v řádu desetitisíců; 
a prohlášení, že příjemce zajistí jejich 
financování.  

 převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce 
třetím osobám, předpokládané termíny změn 
vlastnictví. 

 pronájem majetku třetím osobám, 
předpokládané termíny změn. 

 provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce 
podpory, popis organizačních a finančních 
vztahů mezi příjemcem podpory a 
provozovatelem v době realizace a udržitelnosti. 

 provozní: 

 kancelář (vlastní, pronajatá, vypůjčená, na jak 
dlouho), počítač, telefon. 

 údaje o životnosti jednotlivých zařízení,  

 nároky na údržbu a nákladnost oprav. 

 finanční – popis zajištění financování v době 
udržitelnosti. 

 
 Kdo se bude o realizované výstupy starat? 

Kolik osob a s jakou kvalifikací? Budou mít 
nějaké další zvláštní náklady na uvedené 
položky? Uvést zajištění financování 
administrativních kapacit 

 
 Uvést, zda je plánován převod  nebo 

pronájem majetku. Pokud ne, uvést 
„NERELEVANTNÍ“ a informaci, že žadatel 
neplánuje převod, prodej pořizovaného 
majetku nebo jeho pronájem 

 
 
 
 
 
 Vznikne-li potřeba údržby a oprav, uvést 

předpokládanou roční částku na tyto položky 
 
 Bude financování nutné řešit v rámci např. 

navýšení rozpočtu nebo do něj nijak 
nezasáhne?  
 



Informace ke všem aktivitám 

 Prostudovat si Obecná i Specifická pravidla k dané výzvě 
 Žádost o podporu finalizovat a podepsat v systému MS2014+ 

v předstihu, nikoliv v posledních hodinách příjmu žádostí 
 Dbát na předložení projektu do správné výzvy (62) a podvýzvy 

(LAG Podralsko) 
 Dbát na doložení všech příloh, které je potřebné doložit. V 

případě, že je příloha nerelevantní, vložíte list s názvem 
přílohy a zdůvodníte nerelevantnost přílohy 

 Dbát na soulad údajů, uváděných v žádosti s údaji v přílohách, 
zejména ve studii proveditelnosti 

 Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje a to jak ve skupině 
výdajů, tak na hlavní a vedlejší aktivity 

 Výstupy projektu musí být zachovány min. po dobu 5 let 
udržitelnosti! 



Informace ke všem aktivitám 

Indikátory 
výstupu 
pro všechny 
aktivity 

Kód NČI 2014+                           
5 54 01                 
Název  
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 
Kód NČI 2014+    
5 54 02                 
Název 
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Forma a způsob 
podání žádosti o 
podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na 
adrese  https://mseu.mssf.cz 

Odkaz na Obecná a 
Specifická pravidla 
výzvy ŘO IROP 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich 
vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů v příloze č. 3 
Specifických pravidel. 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy


Indikátory – Rozvoj komunitních center 

Výsledku: 

o 6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce 

Výstupu: 

 5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci  

 5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 



Časový harmonogram: 

 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti: 
 Kancelář MAS - 20 PD 
 Informace žadatele o výsledku kontroly:  
 5 PD 
 Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií: 
 5 PD, prodloužení max. dalších 5 PD  
 opravu je možno žadatelem provést max. dvakrát! 
 Věcné hodnocení: 
 Výběrová komise – 20 PD 
 Předložení seznamů projektů představenstvu 
 Do 2 PD 
 Výběr projektů: 
 Představenstvo – 10 PD 
 Zveřejnění výsledku výběru projektů  
 Do 5 PD na webu www.lagpodralsko.com  
Následuje předání projektů k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR (30 
PD) 
 
Přezkum hodnocení projektů: žadatel podává do 15 PD od doručení výsledků hodnocení k 
revizní komisi LAG Podralsko 

 

http://www.lagpodralsko.com/


Způsob hodnocení a výběru projektů 

 INTERNÍ POSTUPY LAG PODRALSKO Z.S. pro 
Programový rámec Integrovaného regionálního 
operačního programu 

 Interní postupy řeší rovněž problematiku náhradních 
projektů  

 Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a 
přijatelnosti 

 Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 

 



 
 
 

Kritéria formálních náležitostí 

 Kritéria formálních náležitostí jsou vždy 
napravitelná.  

Žádost o podporu je podána v předepsané formě, 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele, 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 
splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 
výzvě MAS 

 



Kritéria přijatelnosti 

 V případě nesplnění jednoho kritéria 
s příznakem „nenapravitelné“ musí být 
žádost o podporu vyloučena z dalšího 
procesu hodnocení. 

 

 NENAPRAVITELNÁ KRITÉRIA 

Statutární zástupce je trestně bezúhonný 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
specifický cíl 2.1 a výzvu MAS 

Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD 

 

 



Kritéria přijatelnosti 

 NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA 
 Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS  
 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 
 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS 
 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná  
 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 
 Výsledky projektu jsou udržitelné 
 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP 

(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost 
mužů a žen) 

 Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu 
k realizaci a udržitelnosti projektu  



Věcné hodnocení – Rozvoj komunitních center 

 Vazba mezi cíli projektu a popisem klíčových/hlavních 
aktivit  

 Vazba mezi klíčovými/hlavními aktivitami a rozpočtem 
 Technická připravenost projektu  
 Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových 

skupin.  
 Projekt poskytuje jednu nebo více sociálních služeb 

(podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v 
platném znění).  

 Využití stávajících budov – projekt zabývající se stavební 
obnovou nevyužívané, zchátralé, případně 
nezkolaudované budovy/areálu 

 Max. počet bodů – 30, min. počet bodů - 15 
 



KRITÉRIA PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTŮ –
ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTŮ - CRR 

 

 

 http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IR
OP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf 

http://www.dotaceeu.cz/getmedia/6facaa00-ee17-41bb-b323-7a2c9cfe86d6/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/6facaa00-ee17-41bb-b323-7a2c9cfe86d6/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf?ext=.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf
http://irop.mmr.cz/IROP/media/SF/Microsites/IROP/Dokumenty/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf


 
 

Jak vyplnit žádost 
https://mseu.mssf.cz/  

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
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Jak vyplnit žádost 



Jak vyplnit žádost  



Jak vyplnit žádost 



Jak vyplnit žádost 



Jak vyplnit žádost 



Jak vyplnit žádost 

 Pokud kontrola nevykazuje žádné chyby, 
finalizovat a podepsat žádost! 

 



Jak vyplnit žádost 



Zadávání veřejných zakázek 

Plánování VZ se uvede do modulu Veřejné zakázky, 
který je součástí MS 2014+ 

 

 



Modul Veřejné zakázky 



Zadávání veřejných zakázek 

 
 Veřejné zakázky dle ZZVZ/ ZVZ 
Obecná pravidla pro žadatele, kap. 5 
 
 Žadatelé / příjemci při zadávání zakázek nespadajících pod 

působnost ZZVZ / ZVZ, jsou povinni postupovat v souladu s 
Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014–2020 

Metodický pokyn (Příloha č. 3 Obecných pravidel) 
 
Po podání žádosti o podporu zasílá žadatel dokumentaci k zakázce 
prostřednictvím MS2014+ formou Žádosti o změnu nebo Zprávy o 
realizaci v MS2014+. Za schválení žádosti o změnu se v případě 
zasílání dokumentace k zakázce rozumí potvrzení jejího přijetí, nikoliv 
schválení obsahu dokumentace zakázky. 

 



Zadávání veřejných zakázek 

 Povinnost zasílat dokumentaci k zakázce ke 
kontrole je navázána na tzv. „rozhodný 
okamžik“, kterým je obdržení vyrozumění o 
tom, že žadateli vzniká povinnost předkládat 
dokumentaci dle těchto Pravidel (dále jen 
„Vyrozumění“). Vyrozumění bude zasláno 
interní depeší.  

 Od obdržení Vyrozumění je žadatel povinen 
předložit CRR zadávací podmínky k posouzení CRR 
10 pracovních dní před plánovaným zahájením 
zadávacího řízení.  

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
 

 

PhDr. Dagmar Strnadová 
LAG Podralsko z.s. 

http://www.lagpodralsko.com/ 

manager@lagpodralsko.com 

Tel.: +420 774 400 397 

http://www.lagpodralsko.com/
http://www.lagpodralsko.com/
mailto:manager@lagpodralsko.com

