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Základní informace k výzvě 

 

 Vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura – 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: 19.9.2018, 8:00 hod 

 Datum a čas  zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 1.10.2018, 8:00 hod 

 Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 5.11.2018, 12:00 hod 

 

 Alokace výzvy (CZV): 4 000 000 Kč 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 200 000 Kč 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 000 000 Kč 

 

 Termín realizace projektu: 1.1.2014 – 30.6.2021 
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Oprávnění žadatelé 

Cílové skupiny 

 Oprávnění žadatelé: 

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,                                                                                                              

nestátní neziskové organizace, 

církve, 

církevní organizace 

 

Cílové skupiny  

Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se 
zdravotním postižením 
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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  

 

 Terénní sociální služby v aktivitě Rozvoj komunitních center - území MAS (obec zahrnutá 
do MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch. 

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

 pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, 

 vybavení pro zajištění provozu zařízení. 

 

 Min. 85% CZV musí být vynaloženo na hlavní aktivitu  
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Podporované 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,  

 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích 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).  

 

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

 

Indikátor výsledku 

 6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce  

Indikátor výstupu  

 5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci  

 5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb  

 

 Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických listech 

indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 

 „Cíl projektu“ popsat cíl projektu, očekávané výsledky a změny, které mají být dosaženy 

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

8 



Povinné přílohy žádosti 

  

 1. Plná moc 

 2. Zadávací a výběrová řízení 

 3. Doklady o právní subjektivitě  

 4. Výpis z rejstříku trestů - nerelevantní příloha 

 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) 
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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 definice 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 
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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. Komunitní centrum poskytuje zázemí pro více aktivit (sociální, 
vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, atd.)(10 – 5) 

 2. Dopad realizace projektu do území více obcí regionu MAS 
Strakonicko, z.s. (15 – 10 – 5) 

 3. Zaměření projektu na více cílových skupin(10 – 5) 

 4. Výše celkových způsobilých výdajů (15 – 10 – 5) 

 5. Okamžitá kapacita služeb poskytovaných v komunitním centru (10 – 5 
- 0) 

 

 Maximální počet dosažených bodů věcného hodnocení: 60 

 Minimální počet dosažených bodů věcného hodnocení: 30 
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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 

 

 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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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+ 

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

integrovane-pro 

 

(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. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD 

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

 

 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: 

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

 

 7. výzva MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora komunitních center 

 https://www.strakonicko.net/mas/irop07.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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