
Seminář pro žadatele
1. výzva MAS Pomalší – IROP – Bezpečnost na silnicích

16.5.2018, 13:00 hodin, zasedací místnost Obecního úřadu Římov

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005865



Program semináře

 Zahájení semináře, informace k SCLLD

 Představení výzvy 1. výzvy IROP MAS Pomalší

 Základní informace o systému MS2014+

 Hodnocení projektů 

 Diskuse, dotazy



Opatření SCLLD v rámci IROP vč. alokací

 2.2.2 Bezpečnost na silnicích a místních komunikacích – 6 947 370 Kč

 2.3.1 Podpora sociálních služeb se zapojením komunit, obcí a měst – 8 728 420 Kč

 2.4.2 Zavádění sociálních podniků – 5 263 150 Kč

 3.2.1 Zachování historického dědictví regionu – 1 263 160 Kč

 4.2.1 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních a mateřských 
školách – 5 473 680 Kč

 4.2.2 Podpora infrastruktury škola a školských zařízení pro střední vzdělávání – 4 
210 530 Kč

 4.2.3 Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže – 842 100 Kč

 Celková alokace v IROP – 32 728 420 Kč (CZV)



Harmonogram výzev 2018
Alokace výzvy 

Plánovaný 

měsíc a rok 

vyhlášení 

výzvy

Plánovaný 

měsíc a rok 

zahájení  

příjmu žádostí 

o podporu

Plánovaný 

měsíc a rok 

ukončení 

příjmu žádostí 

o podporu 

Celková alokace 

(CZK)

Výzva č. 53 Udržitelná 

doprava - integrované 

projekty CLLD

MAS Pomalší - Výzva_č.1_IROP - 

Bezpečnost na silnicích
Bezpečnost dopravy

2.2.2 Bezpečnost na 

silnicích a místních 

komunikacích

05/2018 05/2018 06/2018 6 947 370

Výzva č. 68 Zvyšování 

kvality a dostupnosti 

infrastrukt. pro 

vzdělávání a celož. 

učení - int.pr.CLLD

MAS Pomalší - Výzva_č.2_IROP - 

Podpora infrastruktury základních 

a mateřských škol

Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání     

Infrastruktura 

základních škol

4.2.1 Podpora 

infrastruktury pro 

základní vzdělávání v 

základních a 

mateřských školách

06/2018 06/2018 08/2018 5 473 680

Výzva č. 62 Sociální 

infrastruktura - 

integrované projekty 

CLLD

MAS Pomalší - Výzva_č.3_IROP - 

Podpora sociálních služeb

Rozvoj sociálních 

služeb                            

Rozvoj komunitních 

center                             

Sociální bydlení

2.3.1 Podpora 

sociálních služeb se 

zapojením komunit, 

obcí a měst

07/2018 07/2018 09/2018 8 728 420

Výzva č. 65 Sociální 

podnikání - integrované 

projekty CLLD

MAS Pomalší - Výzva_č.4_IROP - 

Zavádění sociálních podniků

Výstavba, rekonstrukce 

a vybavení sociálních 

podniků

2.4.2 Zavádění 

sociálních podniků
07/2018 07/2018 09/2018 5 263 150

Výzva č. 68 Zvyšování 

kvality a dostupnosti 

infrastrukt. pro 

vzdělávání a celož. 

učení - int.pr.CLLD

MAS Pomalší - Výzva_č.5_IROP - 

Podpora infrastruktury středních 

škol

Infrastruktura středních 

škol a vyšších 

odborných škol

4.2.2 Podpora 

infrastruktury škol a 

školských zařízení pro 

střední vzdělávání

12/2018 12/2018 01/2019 4 210 530

Výzva č. 68 Zvyšování 

kvality a dostupnosti 

infrastrukt. pro 

vzdělávání a celož. 

učení - int.pr.CLLD

MAS Pomalší - Výzva_č.6_IROP - 

Infrastruktura pro zájmové a 

neformální vzdělávání

Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání

4.2.3 Infrastruktura pro 

zájmové a neformální 

vzdělávání mládeže

12/2018 12/2018 01/2019 842 100

MAS

Číslo a název výzvy 

ŘO IROP 

Opatření/Podopatření 

Isg
Název výzvy MAS, popř. číslo Aktivita



Výzva č. 1 MAS Pomalší – IROP –

Bezpečnost na silnicích

 Vyhlášení výzvy: 9. 5. 2018

 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 10. 6. 2018, 20:00 hod.

 Míra podpory: 95% dotace z EFRR, 5% spolufinancování

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč

 Alokace výzvy MAS (CZV): 6 947 370 Kč

 Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014

 Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2019

 Forma podpory: dotace – ex-post financování

 Podporovaná aktivita v rámci této výzvy: Bezpečnost dopravy

 Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+



Výzva č. 1 MAS Pomalší – IROP –

Bezpečnost na silnicích

Oprávnění žadatelé:

 kraje,

 obce,

 dobrovolné svazky obcí,

 organizace zřizované nebo zakládané kraji, 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,

 provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. 

(Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).



Výzva č. 1 MAS Pomalší – IROP –

Bezpečnost na silnicích
Hl. podporované aktivity:

 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků 

a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s 

omezenou schopností  pohybu  a  orientace,  včetně  přechodů  pro  chodce  a  míst  pro přecházení. (Pozn. 

Žadatel  ve  studii  proveditelnosti  popíše  soulad  s  hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit 

bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)

 rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  bezbariérových  komunikací  pro  pěší k zastávkám veřejné hromadné 

dopravy

 rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní 

komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených  osobám  s omezenou  schopností  pohybu  a  

orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

 realizace  prvků  zvyšujících  bezpečnost železniční,  silniční,  cyklistické  a  pěší dopravy (bezpečnostní opatření 

realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

 je  možná  realizace  zmírňujících  a  kompenzačních  opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní 

prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě 

chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy

 kombinace uvedených aktivit

Na hlavní  aktivity projektu  musí  být  vynaloženo minimálně  85  % celkových způsobilých výdajů projektu.



Výzva č. 1 MAS Pomalší – IROP –

Bezpečnost na silnicích

Vedlejší podporované aktivity:

 realizace stavbou vyvolaných investic, 

 zpracování projektových dokumentací, 

 výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, 

 provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,

 vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu,

 povinná publicita 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15% celkových 

způsobilých výdajů projektu.



Výzva č. 1 MAS Pomalší – IROP –

Bezpečnost na silnicích
Povinné přílohy k žádosti:

 1. Plná moc

 2. Zadávací a výběrová řízení

 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele – příloha zrušena

 4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

 5. Studie proveditelnosti

 6. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

 7. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

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

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

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

 11. Položkový rozpočet stavby

 12. Doklady k výkupu nemovitostí – příloha zrušena

 13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

 14. Smlouva o spolupráci



Výzva č. 1 MAS Pomalší – IROP –

Bezpečnost na silnicích

Indikátory:

 7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

Cílová skupina:

 Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a za službami, uživatelé veřejné 
dopravy

Území realizace: 

 Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.                                                                        
V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice 
vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby či modernizace úseku 
komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí MAS. Výdaje spojené s realizací 
projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.



Zdroje informací

 1. výzva MAS Pomalší – IROP – Bezpečnost na silnicích

 Příloha č. 1 a 2 výzvy MAS Pomalší – IROP – Bezpečnost na silnicích (Kritéria 

FNaP a VH)

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53 

 Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 Interní postupy MAS Pomalší

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Detaily-temat/CLLD

http://www.maspomalsi.cz/vyzvy-sclld-2014-2020/





Základní informace k systému MS 2014+

 Žlutá pole – povinná 

 Vyplňovat postupně 

 Průběžně ukládat 

 Vložit všechny požadované přílohy do dokumentů 

 Některé přednastavené požadované dokumenty v systému mohou být 

nerelevantní 

 Elektronický podpis 

 Více editorů, informace chodí depeší, přeposílání depeší na e-mail, mobil 

 Nenechávat na poslední chvíli – výpadky systému…



Základní informace o systému MS 2014+













Hodnocení projektů

 MAS má schválenou SCLLD, ŘO vyhlásil nadřazenou výzvu 

 MAS má od ŘO schválené Interní postupy, kritéria, text výzvy, výzvu v CSSF 

 Vyhlášení výzvy MAS – min. 30 kalendářních dní

 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí: kancelář MAS 

 Věcné hodnocení: Výběrová komise dle kritérií MAS

 Výběr projektů: Výbor MAS 

 Závěrečné ověření způsobilosti projektu: CRR 

 Realizace projektu, udržitelnost: CRR 



Hodnocení projektů – maximální lhůty

 Vyhlášení výzvy: 9.5.2018

 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 10.6.2018

 Hodnocení FNaP do 15 PD od ukončení příjmu ŽoD (do 29.6.2018)

 Věcné hodnocení do 20 PD od ukončení kontroly FNaP (do 31.7.2018)

 Výbor MAS do 10 PD od ukončení fáze VH (do 14.8.2018)

 Poté předání na CRR k ZoZ

 Po ukončení každé fáze hodnocení běží 15-ti denní lhůta pro podání žádosti o 

přezkum 



Hodnocení projektů – kritéria FNaP
 Žádost o podporu je podána v předepsané formě

 Žádost o podporu je podepsána opra ́vněným zástupcem žadatele.

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

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a  výzvu 
MAS. (nenapravitelné)

 Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného 
rozvoje území MAS Pomalší. (nenapravitelné)

 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíly a podporovanými aktivitami výzvy

 Projekt je realizován na územní působnosti MAS Pomalší

 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.

 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů 
stanovenou ve výzvě MAS.

 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

 Potřebnost realizace je odůvodněná

 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný 
rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)



Hodnocení projektů – kritéria VH

 Počet obyvatel obce/města, ve které se daný projekt realizuje ke dni 

31.12.2016 dle ČSÚ

 Finanční náročnost projektu

 Technická připravenost

 Administrativní připravenost

 Komplexnost projektu



Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

1.

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni 31.12.2016 dle ČSÚ

(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na 

body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v obcích, ve kterých 

je projekt realizován)

Žádost, Studie proveditelnosti

Obec, v níž se projekt realizuje má méně než 500 obyvatel 20

Obec, v níž se projekt realizuje má 501 - 1500 obyvatel 10

Obec, v níž se projekt realizuje má 1501 a více obyvatel 5

2. Finanční náročnost projektu
Žádost, Rozpočet projektu, Studie 

proveditelnosti

Celková částka požadované dotace je do 1 000 000,00 Kč 10

Celková částka požadované dotace je od 1 000 000,01 Kč -

2 000 000,00 Kč 5

Celková částka požadované dotace je 2 000 00,01 a více Kč 0

3. Technická připravenost

Žádost, stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru 

nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení nebo čestné prohlášení 

žadatele, že není vyžadováno stavení povolení, 

ohlášení stavby, ani jiné opatření stavebního 

úřadu

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné 

pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil 

čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení). 10

Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu platné 

pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil 

čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení).

0

4. Administrativní připravenost Žádost, uzavřená smlouva na plnění zakázky

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr 

dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou 

smlouvu na plnění zakázky

10

Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu ukončen 

výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou 

smlouvu na plnění zakázky

0

5. Komplexnost projektu
Žádost, Studie proveditelnosti, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce

Projekt je zaměřen na 3 a více aktivit* 20

Projekt je zaměřen na 2 aktivity* 10

Projekt je zaměřen na 1 aktivitu* 5

* Aktivitami se rozumí: chodníky; pásy; podchody, lávky, části mostních objektů a propustků; opěrné zdi, násypy, svahy, příkopy; místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, ochranné 

ostrůvky, vysazené chodníkové plochy; veřejné osvětlení komunikace pro pěší; nástupiště autobusových zastávek, bezbariérovost nástupišť; přístřešky a čekárny autobusových zastávek; zálivy autobusových 

zastávek; jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce; stezky pro cyklisty vedené současně s komunikací pro pěší; zábradlí; dopravní značení a zvýrazňující prvky; světelné signalizační zařízení; 

dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do kanalizace; vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou; 

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 70.



Děkuji za pozornost

Lenka Mitášová

Projektová manažerka IROP

mitasova@maspomalsi.cz

Tel.: 608 033 400

mailto:mitasova@maspomalsi.cz

