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Základní informace k výzvě 

 

 Vazba na výzvu ŘO IROP č. 85 Sociální bydlení – integrované projekty 
CLLD 

 Specifický cíl 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

 Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 

 

 Druh výzvy: kolová 

 Financování: ex – post 

 Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých 
výdajů, podíl žadatele je 5%. 
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Základní informace k výzvě  

Termíny a alokace 

 

 Datum a čas vyhlášení výzvy: 28.2.2019, 8:00 hod 

 Datum a čas  zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 28.2.2019, 8:00 hod 

 Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 24.5.2019, 12:00 hod 

 

 Alokace výzvy (CZV):  1 000 000 Kč 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 1 000 000 Kč 

 

 Termín realizace projektu: 1.1.2014 – 31.12.2021 
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Oprávnění žadatelé 

 

Oprávnění žadatelé: 

 obce 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

 církevní organizace 
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Cílové skupiny 

Cílové skupiny: 

 osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, 
jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut), osoby v 
nízkoprahové noclehárně, osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek, muži 
a ženy v azylovém domě,  matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,  úplné rodiny v 
azylovém domě, osoby v domě na půli cesty, osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou 
možnost bydlení), osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu, žadatelé o azyl v azylových 
zařízeních, osoby po opuštění věznice, osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, osoby po 
opuštění dětské instituce či pěstounské péče, muži a ženy v seniorském věku, invalidé 
dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě, osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel 
(nemají jinou možnost bydlení), osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, osoby v nezákonně 
obsazené budově, osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice), 
osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, 
karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení), osoby žijící v budově, která není určena k 
bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele, osoby 
žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení, osoby žijící v 
nevhodném objektu ´- obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).  

 Osobou v bytové nouzi se dále rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá 
uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný 
dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční 
příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 
násobek průměrné měsíční mzdy. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se 
postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.  
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Územní realizace 

  

 Území MAS Strakonicko, z.s.  

Droužetice, Horní Poříčí, Chrášťovice, Kalenice, Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty – Hradec, 
Mnichov,  Novosedly, Pracejovice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, Únice, Volenice, 
Zvotoky, Drachkov, Kraselov, Libětice, Mutěnice, Přední Zborovice, Radošovice, 

Sousedovice, Strakonice, Strunkovice nad Volyňkou, Cehnice, Čejetice, Jinín, Kuřimany, 
Kváskovice, Miloňovice, Nebřehovice, Osek, Paračov, Přešťovice, Radějovice, Rovná, 
Řepice, Skály, Slaník, Štěkeň, Třešovice, Čestice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Němčice, 
Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Přechovice, Úlehle, Vacovice, Volyně, 
Zahorčice  

 

 Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé   
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Podporované hlavní aktivity  

 
 

 Cílem výzvy je podpora dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně 
vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního 
bydlení v ČR.  

 Nástrojem dosažení tohoto cíle je pořízení bytů formou výstavby nových sociálních bytů, 
nákupu, rekonstrukce bytu či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního 
bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.  

 Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých 
životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z 
nájemního vztahu.  

 Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro 
potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 

 Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení, stanovené pro IROP, technické 
parametry, finanční parametry, podmínky předcházení segregace a podmínky 
nakládání se sociálními byty, které jsou uvedené v kapitole 3.5 Specifických pravidel. 

 Nová výstavba a koupě sociálních bytů bude povolena pouze mimo základní sídelní 
jednotky uvedené v příloze č. 9 těchto Pravidel.  - Strakonice, Na Radomyšlské 
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Podporované hlavní aktivity  

 
 

 Pokud má objekt, nebo vchod bytového domu se samostatným číslem popisným více než 12 
bytových jednotek, počet sociálních bytů v objektu nebo vchodu se samostatným číslem 
popisným nepřekročí součet 12 sociálních bytů a podílu max. 20 % z celkového počtu bytů v 
objektu nebo vchodu se samostatným číslem popisným nad hranicí 12 bytových jednotek, 
podíl se vždy zaokrouhluje dolů na celé bytové jednotky.  

 Příklad: 

 Objekt nebo vchod bytového domu se samostatným číslem popisným má 30 bytů.  

 12 + 0,2 * (30 – 12) = 12 + 0,2 * 18 = 12 + 3 („3,6“ zaokrouhlujeme vždy směrem dolů) = 15  

 V projektu lze podpořit maximálně 15 sociálních bytů.   

 Tato povinnost se netýká objektů či vchodů bytového domu se samostatným číslem popisným, 
které mají maximálně 12 bytových jednotek.  

 Celkové způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m² podlahové 
plochy sociálního bytu nesmí přesáhnout částku 29 979 Kč. Podrobný výpočet provede žadatel 
ve studii proveditelnosti 

 Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány. 
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Podporované hlavní aktivity 

 

 nákup objektů, domů, bytů a pozemků (mimo určené základní sídelní jednotky),  

 výstavba nových sociálních bytů (mimo určené základní sídelní jednotky) včetně odpovídající části 
společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, 
které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, 
domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),  

 nákup a dostavba nedokončených staveb (mimo určené základní sídelní jednotky),  

 rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,  

 pořízení základního vybavení bytové jednotky,  

 rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších 
souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička 
odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, 
kočárkárny, kolárny) - společné prostory bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 
Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.  

 Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají do oprávněných žadatelů 
dle textu výzvy ŘO IROP 

 Min. 85% CZV musí být vynaloženo na hlavní aktivitu  
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Parametry sociálního bydlení  

 Podrobně v kap. 3.5. Specifických pravidel pro žadatele a příjemce: 

 požadavky na stavebně technické parametry, vybavení bytových jednotek, umístění bytových jednotek – 
nesmí docházet k segregaci cílových skupin  

 Požadavky na zajištění veřejné dopravy, dostupné občanské vybavenosti – školská zařízení, zdravotní a 
sociální péče, nákup a služby, doprava  

 Podmínky pro nakládání se soc. byty - výpočet nájemného, uzavření nájemní smlouvy s osobami z cílových 
skupin. Nájemní smlouva může být uzavřena  s osobou z CS, kdy minimálně 50% členů, užívajících 
domácnost, musí být  v ekonomicky produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let  

 Po dobu výkonu SOHZ, musí být cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální 
práce = služby, jejíž gestorem je kvalifikovaný sociální pracovník.  

 Pro rekonstrukce a pořízení sociálního bytu jsou doporučeny standardy min. a max. rozlohy soc. bydlení v 
IROP k počtu osob v domácnosti. V odůvodněných případech se lze od doporučených standardů odchýlit, 
žadatel skutečnost popisuje v kap. 5 Studie proveditelnosti. 

 Dodržení parametrů soc. bydlení žadatel popíše ve Studii proveditelnosti  

 Nájemní smlouva na dobu určitou, min. na 1 kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností opakovaného 
prodloužení podle konkrétní situace nájemce. S osobou, která nepatří do CS může být smlouva uzavřena 
max. na 1 rok. 
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Podporované vedlejší aktivity 

  

 

 technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,  

 zeleň v okolí budov a na budovách,  

 demolice původního objektu na místě realizace projektu,  

 projektová dokumentace stavby,  

 studie proveditelnosti,  

 pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace 
zadávacích a výběrových řízení),  

 povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel).  

 

 Max. 15% CZV může být vynaloženo na vedlejší aktivity  
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Indikátory  

 

Indikátory výsledku 

 5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení                                                                                                   

 5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytu 

 

Indikátor výstupu 

 5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení                     

 

 Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických listech 
indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 
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Povinné přílohy žádosti 

  

 1. Plná moc 

 2. Zadávací a výběrová řízení  

 3. Doklady o právní subjektivitě – obce nemusí dokládat právní subjektivitu 

 4. Studie proveditelnosti 

 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu – výpis z katastru nesmí být k datu podání starší než 3 měsíce. 
(listiny dokládající  právo k majetku – nájemní sml., sml. o výpůjčce, sml. o sml. Budoucí, atd.) 

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

 7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

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

 9. Položkový rozpočet stavby 

 10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

 11. Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení – v případě volby režimu 
rozhodnutí Komise o SOHZ(2012/21/EU) příloha č. 7 SP, žadatel musí být pověřen k SOHZ nejpozději ke dni vydání Rozhodnutí. ŘO IROP 
upozorňuje, že před podáním žádosti o podporu při výběru režimu podpory rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU) v modulu Veřejná 
podpora v MS2014+, žadatel musí požádat o pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu sociální bydlení. Žádost podle 
vzoru (viz příloha č. 7 těchto Pravidel) předloží Ministerstvu pro místní rozvoj, Odboru politiky bydlení.  KAP 3.11 

 X 

  podpora de minimis SOHZ EU č.360/2012 – V případě, že žadatel bude čerpat podporu v režimu de minimis SOHZ, není nutné dokládat 
potvrzení a žadateli nebude vystaven Pověřovací akt. 

 12. Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu – pokud je žadatelem obec, nemusí dokládat 
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Proces hodnocení a výběru projektů  

 
 

 Proces hodnocení a výběru projektů je popsán ve výzvě MAS 

 Proces hodnocení a výběru projektů je v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a 
příjemce a v souladu s Interními postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci 
programového rámce IROP pro období 2014 – 2020 strategie CLLD STRAKONICKO – místo 
pro život (www.strakonicko.net) 

 Proces hodnocení a výběru projektu zajišťuje MAS Strakonicko, z.s. 

 Žadatel musí předložit žádost o podporu v el. podobě prostřednictvím systému ISKP14+ 
ve stanoveném termínu.  

 Veškerá komunikace a informace k žádosti o podporu probíhá prostřednictvím ISKP14+ 
(tzv. depeše) 

 

 Žadatel musí splnit kritéria hodnocení  

- Formální hodnocení a přijatelnost (1. fáze hodnocení) 

- Věcné hodnocení (2. fáze hodnocení) 
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 Kontrola administrativních požadavků  

 Posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí zaměstnanci MAS 
(hodnotitel a schvalovatel), nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení přijmu 
žádostí o podporu  

 Kritéria jsou opravitelná i neopravitelná (ANO/NE/Nerelevantní/Nehodnoceno) 

 Po ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jsou žadatelé 
informování prostřednictvím depeše v systému ISKP14+ 

 Žadatel se může proti výsledku hodnocení odvolat,  podat žádost o přezkum do 
15 kalendářních dní  

 Po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum započne věcné hodnocení  
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Hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti 

 



 

 Kritéria formálních náležitostí 

 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 

 

 Obecná kritéria 

 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

 Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS 

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

 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

 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)  

 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná  

 Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný  

 Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD 
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Kritéria hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti 

 



 Specifická kritéria přijatelnosti  

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

udržitelnosti projektu 

 Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 - 2020 

 Cílovou skupinou jsou osoby v ekonomicky aktivním věku  

 Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení  
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Kritéria hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti 

 



Věcné hodnocení 

 Do fáze věcného hodnocení postupují projekty, které prošly hodnocením 
formálních náležitostí a přijatelnosti 

 Tyto projekty jsou bodovány dle jednotlivých kritérií 

 Hodnocení věcné přijatelnosti provádí Výběrová komise, která bodově 
ohodnotí projekty, nejpozději do 20 pracovních dnů 

 Žadatelé mohou podat žádost o přezkum do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení oznámení o výsledku hodnocení  

 Následně Rada MAS schvaluje seznam vybraných projektů v sestupném pořadí 
podle dosažených bodů 

 Seznam vybraných projektů je předán ke schválení CRR, které provede 
závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních 
postupů 

 Žadatelé jsou informování o výsledku prostřednictvím depeše  v systému ISKP14+ 
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Kritéria věcného hodnocení   

Kritéria věcného hodnocení: 

 1. Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaném objektu, tzv. „Brownfieldu*“(10 - 5) 

 2. Zaměření projektu na více cílových skupin  (10 - 5 - 0) 

 3. Žadatel je zároveň poskytovatel sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.  (10 – 5 - 0) 

 4. Výše celkových způsobilých výdajů (10 - 5) 

 *je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná 

a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, 
rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Může se jednat též o budovy dlouhodobě 
nevyužívané, zchátralé, případně nezkolaudované.  

 Maximální počet dosažených bodů věcného hodnocení: 40 

 Minimální počet dosažených bodů věcného hodnocení: 20 
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Povinná publicita  

 Publicita je pro příjemce podpory povinná po celou dobu realizace projektu 

 Je upravena Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, kap. 13. Publicita 

 http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-
Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-
p 

 

 Má-li příjemce  internetové stránky – zveřejní stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a 
informaci, že projekt byl uskutečněn za finanční podpory z EU, včetně log IROP a MMR 
ČR 

 

 Generátor nástrojů povinné publicity https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 
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Systém ISKP14+ 

 

 Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání 
elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství 
a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020 

 on-line aplikace, vyžaduje registraci žadatele a elektronický podpis 

 

 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD 

(Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce) 
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Systém ISKP14+ 

 Registrace žadatele do systému ISKP14+ https://mseu.mssf.cz/ (doporučujeme 

prohlížeč Microsoft Explorer) 

 

 Žadatel vyplní elektronickou žádost v systému ISKP14+ 

 Žadatel finalizuje podání žádosti o podporu elektronickým podpisem ! 

 

 Žádost o podporu lze podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím 

systému ISKP14+ 

 

 Podání žádosti jinou cestou nelze akceptovat  
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ISKP14+ 

Elektronický podpis 

 Poskytovatelé elektronického podpisu 

- PostSignum České pošty, s.p.  

- První certifikační autorita, a.s. 

- Eidentity, a.s. 

 

 Elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát 

 Platnost el. podpisu je 1 rok, lze obnovovat u vybraného poskytovatele 
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Důležité odkazy  

 

 

 Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 85 Sociální bydlení – integrované projekty CLLD 

 https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD 

 Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce 

 http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-
Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p 

 Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce: 

 https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD 

 12. výzva MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení  

 https://www.strakonicko.net/mas/irop12.asp 
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Konec prezentace 

 Pro více informací se obraťte na: MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 
Strakonice 

 

 Ing. Věra Dědíková, vedoucí pracovník kanceláře MAS, tel: 722 291 726 

 Ing. Věra Kubešová, programový rámec IROP, tel: 702 148 152 

 www.strakonicko.net              lag.strakonicko@seznam.cz 
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