Seminář pro žadatele

14. výzva MAS Strakonicko, z.s.
IROP – Ochrana a obnova kulturních a
technických památek
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Vazba na výzvu ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví – 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 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví
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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Datum a čas vyhlášení výzvy:
10.7.2019, 8:00 hod
Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+:
10.7.2019, 8:00 hod
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:
25.10.2019, 12:00 hod



Alokace výzvy (CZV): 1 704 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 1 704 000 Kč



Termín realizace projektu: 1.1.2014 – 31.12.2021
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Oprávnění žadatelé:
 Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v
katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
Cílové skupiny :
 Návštěvníci, vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření, místní
obyvatelé a podnikatelé.
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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
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Revitalizace a zatraktivnění:
památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO
památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii
kulturní dědictví národních kulturních památek k 1. 1. 2014
 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1.
2014




Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
 Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části.
Rozsah a charakter zpřístupnění žadatel uvede v Plánu zpřístupnění, který je
součástí studie proveditelnosti.


obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování
nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí,
restaurátorské a konzervační práce),
 obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo
samy jsou podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních
ploch, budování, úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí),


6





odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků,
určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s
omezenou schopností pohybu a orientace),
rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního zázemí,
pořízení nezbytného vybavení a zařízení,
restaurování-konzervování movitých předmětů, které jsou součástí podporovaných památek
(podmínka doložení restaurátorského záměru při žádosti o platbu),
zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení),
modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (včetně
pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné
využívání památky) a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury (WC, šatna,
pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro návštěvníky památky) 1,
digitalizace památek a mobiliáře (pouze jako část komplexnějších projektů),
pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení,
konzervátorsko-restaurátorské dílny.



Min. 85% CZV musí být vynaloženo na hlavní aktivitu
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osobní náklady projektového týmu,
pořízení studie proveditelnosti,
pořízení projektové dokumentace, EIA,
zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,
inženýring),
pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz,
restaurátorské záměry, libreta a projektové dokumentace k expozicím,
zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a
zadávacích řízení,
služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (balení,
přeprava, instalace a deinstalace předmětů),
pořízení exponátů, modelů a kopií,
povinná publicita,
nákup pozemků nezbytných pro realizaci, cena pozemku nesmí přesáhnout 10
% celkových způsobilých výdajů2,
nákup staveb nezbytných pro realizaci projektu3.

Max. 15% CZV může být vynaloženo na vedlejší aktivity
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Indikátor výstupu


9 10 05 – Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek



9 05 01 – Počet revitalizovaných památkových objektů



Projekty nevykazují žádný indikátor výsledku, proto je nutné plánované výsledky projektu popsat na
záložce „Popis projektu“ v MS2014+ při vyplňování žádosti. Do textového pole s názvem „Co je cílem
projektu“ žadatel stručně popíše cíle projektu, očekávané výsledky a změny, které mají být
prostřednictvím projektu dosaženy. Detailně toto žadatel popíše ve Studii proveditelnosti.
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1. Plná moc
2. Zadávací a výběrová řízení (Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá
pouze uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu. Smlouvu včetně
případných uzavřených dodatků přiloží prostřednictvím modulu Veřejné zakázky k odpovídající
zakázce.) příloha č. 35 Obecných p.
3. Studie proveditelnosti
4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu (Technicky lze
zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají do oprávněných žadatelů dle výzvy
ŘO IROP. Majetek lze pronajmout pouze od subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů. )
5. žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební
povolení
6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
7. Položkový rozpočet stavby (Položkový rozpočet stavby žadatel předkládá ve formátu pdf a v
elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z
rozpočtového softwaru)
8. Doklad o právní subjektivitě žadatele (Právní subjektivitu nemusí dokládat: kraje a jimi
zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, organizační složky státu (dále jen
„OSS“), příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“), státní podniky,
státní organizace.
9. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
10. Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
11. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
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UPOZORNĚNÍ
Žadatel popisuje procesy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, v daném projektu ve Studii proveditelnosti.
Pokud žadatel k žádosti o podporu doložil:
- žádost o stavební povolení, stavební nebo společné povolení pozbývající v době před zahájením
realizace stavby platnosti nebo žádost o vydání společného povolení,
- ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo společný souhlas pozbývající v
době před zahájením realizace stavby platnosti nebo žádost o vydání společného souhlasu,
- návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, návrh veřejnoprávní smlouvy, která
nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení, nebo veřejnoprávní smlouvu pozbývající v
době před zahájením realizace stavby platnosti,
- nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora bez vyznačeného
práva provést stavbu nebo s právem provést stavbu zanikajícím v době před zahájením realizace
stavby,







musí nejpozději do vydání právního aktu doložit:
- platné stavební povolení nebo společné povolení s nabytím právní moci,
- platný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo společný souhlas,
- platnou a účinnou veřejnoprávní smlouvu,
- nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s platným právem
provést stavbu.



Dokument žadatel dokládá současně se žádostí o změnu jako doplnění žádosti o podporu nejpozději
do jednoho roku od podání žádosti o podporu (viz kap. 16 Obecných pravidel).
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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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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 definice oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu MAS
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových
způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD
14











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:



1. Zpřístupnění památky veřejnosti(10 – 5- 0)
2. Výše celkových způsobilých výdajů (10 – 5)




Maximální počet dosažených bodů věcného hodnocení: 20
Minimální počet dosažených bodů věcného hodnocení: 10

16

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-aprijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatelea-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p





Generátor povinné publicity
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1



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
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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-55-Kulturni-dedictviintegrovane-projekty

(Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce)
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Registrace žadatele do systému ISKP14+
(doporučujeme prohlížeč Microsoft Explorer)



Žadatel vyplní elektronickou žádost v systému ISKP14+
Žadatel finalizuje podání žádosti o podporu elektronickým podpisem !



https://mseu.mssf.cz/



Žádost o podporu lze podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím
systému ISKP14+



Podání žádosti jinou cestou nelze akceptovat
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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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Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví – integrované
projekty CLLD
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictviintegrovane-projekty


Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/ObecnaPravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemceaktualne-p


Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce:
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictviintegrovane-projekty

14. výzva MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Ochrana a obnova kulturních a
technických památek
https://www.strakonicko.net/mas/irop14.asp
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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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