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Město Nižbor
Místní akční skupina
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Seminář k
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Podobné projekty
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Žádost o podporu z IROP
pro vyplnění žádosti - přístup do aplikace MS2014 + elektronický podpis
povinné přílohy třeba dodat (nejpozději do vydání Právního Aktu)
3 kola hodnocení - Kritéria FNaP a VH (provádí MAS) a Závěrečné ověření (dělá
CRR)
DŮLEŽITÉ PŘÍRUČKY:
●
●
●

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (196 str. + 35 příloh)
ke každé výzvě také Specifická pravidla (vždy poslední verze)
Interní postupy IROP MAS (40 str.)

!!! zdůvodnění projektu, vysvětlení, intervenční logika, SMART cíle
!!! povinnost naplnění Indikátorů + udržení hodnot a výsledků 5 let
!!! musí být v souladu se Strategií SCLLD - musí být na území MAS

PrintScreen

Výzva 1. ad IROP č. 62
Sociální infrastruktura

SC 4.1 (...) Zvýšení kvality života na venkově
a aktivizace místního potenciálu

Obecné informace (Text výzvy)
10. 12. 2018 - 10. 02. 2019 (do 12h)
/další podobná výzva plánována na 2020/

min. žádost: 400 000 CZK
max. žádost = alokace: 3 700 000 CZK
5% spoluúčast
Podporované aktivity:
(KA2) Rozvoj sociálních služeb - zázemí
(KA3) Rozvoj komunitních center - inkluzivní sociální služba / soc. pracovník
<< stavby a inženýrské sítě, rekonstrukce, nákup pozemků / budov, nákup vybavení, zařízení / aut (!)

Cílové skupiny
● Osoby vyloučené
● Osoby vyloučením ohrožené
● Zdravotně postižení
POZOR: Nesmí být diskriminační
- pro všechny, nikoliv například jen senioři.

Příjmy projektu
● nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Nařízení EP a Rady (EU) č.
1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.
● mohou vytvářet příjmy mimo čl. 61 uvedeného nařízení – tzv. jiné
peněžní příjmy. >>> pouze symbolické, nikoliv výdělečné,
jednodušší, když nejsou

Indikátory
6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce
5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
(u KC je nutno naplnit pouze pokud je poskytována registrovaná
sociální služba / pokud je pouze pracovník nemusí se stanovit)

PŘÍLOHA 3 Specifických pravidel (metodické listy)

1

Plná moc

2

Zadávací a výběrová řízení

3

Doklady o právní subjektivitě žadatele

dle typu PO

5

Studie proveditelnosti

způsobilý výdaj / vedlejší

6

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

výpis z katastru

7

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

8

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

9

Položkový rozpočet stavby

(pdf i účetní formáty)

10

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

XXX (příloha 30)

11

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva

XXX

12

Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování,
komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje

XXX

13

Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit
XXX
výkonem služby OHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU

Ze Specifických pravidel:
● CBA (cost-benefit analysis) není nutná (od 50+ mil. CZK)
● MPZ (Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek: pozor, je třeba postupovat
dle pravidel / přílohy - zadává se přes speciální modul VZ
● /NE/ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - str.47-51 (rozvoj soc. služeb) a str. 69 - 73 pro KC
● ROZDĚLENÍ na vedlejší a hlavní aktivity = 15% : 85%

Info k hodnocení
● FNaP: 40 dní, nenapravitelná a napravitelná kritéria
● VH: do 60 dní, max. 80 bodů / min. 40 bodů >>> seřazení náhradních projektů
(kap. 3. 7.1 OP)
● finální výběr projektu = Řídící orgán (CRR) >>> Rozhodnutí o poskytnutí dotace
● možnost požádat o přezkum. možnost pozdržení lhůty. možnost podat stížnost.

Výzva 2. ad IROP č. 68
Mateřské školy

také SC 4.1 (...) Zvýšení kvality života na venkově
a aktivizace místního potenciálu

Obecné informace (Text výzvy)
10. 12. 2018 -

28. 02. 2019 (do 12h)

další shodná výzva plánována na r. 2019, pokud nenastane změna SCLLD
min. výše žádost: není stanovena

max. žádost = alokace: 7 400 000 CZK

+ 5% spoluúčast příjemce
Podporované aktivity:
(KA1) Podpora zařízení za účelem zvýšení jejich kapacity

Podporované subjekty:
MŠ z rejstříku, dětské skupiny, mimoškolní zařízení pro děti 3-7 let, spolky, církve, kraj, pečující služby...

Podporované aktivity:
<< stavby a inženýrské sítě, rekonstrukce, nákup pozemků/budov, pořízení vybavení a komp. pomůcek

Cílové skupiny

osoby sociálně vyloučené - osoby ohrožené
sociálním vyloučením - osoby se speciálními
vzdělávacími potřebami - pedagogičtí
pracovníci - pracovníci a dobrovolní pracovníci
organizací působících v oblasti vzdělávání
nebo asistenčních služeb - děti do 3 let a v
předškolním vzdělávání

Příjmy projektu
Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného
nařízení i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné
peněžní příjmy).

Indikátory (metodické listy příloha 3 Specif. prav.)
5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

= Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který
definuje druhy jednotlivých škol: mateřská škola a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod.
zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení (celková)

= Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo
vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení,
pořízené v rámci projektu. "Uživatelé" jsou děti (to znamená vychovávané a vzdělávané
osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor
měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obyčejně vyšší nebo rovný
počtu skutečných uživatelů).

1

Plná moc

příloha 11 Obecných pravidel

2

Zadávací a výběrová řízení

modul VZ

3

Doklady o právní subjektivitě žadatele

podle typu PO

5

Studie proveditelnosti

způsobilý výdaj vedlejší, příl. 4A

6

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

katastr

7

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva

xxx

8

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

potvrzení úřadu

9

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

od projektanta

10

Položkový rozpočet stavby

pdf i PC formát, hl. a vedlejší
aktivity

11

Výpočet čistých peněžních příjmů

xxx

12

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

příloha 30 Obecných pravidel

13

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

14

Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Ze Specifických pravidel:
● také rozdělení 85:15% na hlavní a vedlejší aktivity - str. 14-15
● způsobilé a ne- výdaje - str. 21-27
“Při rozšiřování stávajícího zařízení jsou způsobilé pouze výdaje spojené s rozšířením
stávající kapacity, nákup kompenzačních pomůcek a stavební úpravy budovy spojené
s bezbariérovostí. Ostatní výdaje na hlavní a vedlejší aktivity jsou způsobilé v
poměrné části dle navýšené kapacity a stávající kapacity.” Stavebně upravené prostory (učebny, jídelna,

Info k hodnocení

sborovna, ředitelna) podpořené z IROP musí být
vždy bezbariérově dostupné. Základním
požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a
umožnění volného pohybu osob na vozíku od
vstupu do budovy po vstup do prostor
podpořených z IROP.

● FNaP / Kritéria přijatelnosti jsou nenapravitelná
● VH: max. 70 bodů / min 35 bodů
● V případě více projektů splňujících věcné hodnocení sestaví Výběrová komise
seznam náhradních projektů.
● finální výběr projektu = řídící orgán (CRR) >>> Rozhodnutí o poskytnutí dotace
● možnost požádat o přezkum. možnost pozdržení lhůty. možnost podat stížnost.

Závěrečné informace

Reporting / Udržitelnost
(kap. 20 OP)
(ZOR)

Zpráva o realizaci

(ZOU)

Zpráva o udržitelnosti

(ZŽOP)

zjednodušená Žádost o platbu - seznam účetních dokladů (do 10 tis. CZK)

(ŽOZ)

event. Žádost o změnu

(ZVA)

Zpráva o vyhodnocení akce

Povinná publicita
Možnost kontroly - povinnost uchovávat všechny dokumenty, nejméně do r. 2028
!!! účetnictví, faktury opatřené číslem projektu, přehledný účet, archivace

Podobné projekty z webu IROP
-Modernice

zázemí pro 4 soc. služby, Charita Zábřeh

-Komunitní

centrum Sudkov

-Zkvalitnění

-Brno
-MŠ

zázemí pečovatelské služby Města Vyšší Brod

rozšíření MŠ Pastviny 70

Horusice

-Rozšíření

kapacity Mnichovo Hradiště

irop.mmr.cz

Dotazy a konzultace
CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Mgr. Michaela Majerová
225 855 369 nebo 736 527 892,
e-mail: michaela.majerova(at)crr.cz

MAS MEZI HRADY, Z.S.
Projektová manažerka OPZ a IROP:
Ing. Kateřina Polačková Husová
k.polacek.husova@gmail.com

ŠKOLSTVÍ: Ing. Lucie Chládková

MMR - školení - zatím nenalezeno

725 037 963, lucie.chladkova(at)crr.cz

