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SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS 

PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR 

 
7. června 2018 ve 13:00 hodin 

 

Kancelář MAS, Sladovnická 198, Chotěboř 
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PROVÁZANOST VÝZVY S IROP 

IROP výzva č. 65 „Sociální podnikání– Integrované projekty CLLD“ 

 

 

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 

 

5. Výzva MAS Podhůří Železných hor – IROP – Podpora sociálního 

podnikání 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

• Vyhlášení výzvy: 2.5.2018, ve 12:00 

• Datum a čas zpřístupnění výzvy v MS2014+: 2.5.2018, ve 12:00 

• Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 2.5.2018, ve 12:00 

• Ukončení výzvy: 31.8.2018, ve 12:00 

• Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2014 

• Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2020 

• Forma podpory: dotace – ex-post financování 

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 

podporu v MS2014+ 
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• Řídit se nejen Specifickými pravidly, ale také Obecnými pravidly 

pro žadatele a příjemce 

• Nutné doložit všechny povinné přílohy k žádosti (u nerelevantních – 

zdůvodnit) 

• Projekt správně vložit do výzvy a podvýzvy v MS2014+ 

• Zajistit si elektronický podpis pro podání žádosti v MS2014+ 

• Žádosti o podporu finalizovat v MS2014+ dříve než v posledních 

hodinách před ukončením příjmu žádostí ve výzvě 

• Výstupy projektu musí být zachovány po dobu udržitelnosti, ta je 

stanovena na 5 let od provedení poslední platby ze strany ŘO IROP. 

Příjemce je o zahájení doby udržitelnosti informován ze strany 

CRR 
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Celková částka dotace z EFRR 1 052 630 000,- Kč 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů Není stanovena 

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů 1 052 630 000,- Kč 

 

Míra podpory z EFRR 95 % 

 

Spolufinancování z vlastních zdrojů 5 % 
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ÚZEMNÍ REALIZACE 

Území realizace: 

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. 

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

osoby samostatně výdělečně činné; 

obchodní korporace; 

nestátní neziskové organizace;  

církve, církevní organizace; 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 
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Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než rok; 

Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na 

trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla 

v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců; 

Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

a to do 12 měsíců od opuštění zařízení; 

Osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu 

trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího 

vězení; 

Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 
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Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o 

zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR; 

 

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 

• Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to 

založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího 

podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. 

Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského 

subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a 

splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu 

z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, 

rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií 
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výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené 

s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření 

stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ; 

• Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně 

vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, 

vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí; 

• Ve výzvě je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební 

úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro 

sociální podnikání; 

• Minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % 

z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku; 
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MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 

 

1 04 00 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

1 01 05 – Počet nových podniků, které dostávají podporu 

1 04 03 – Zvýšení nezaměstnanosti v podporovaných podnicích se 

zaměřením na znevýhodněné skupiny 

 

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla 

jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorům a 

závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy 

indikátorů v příloze č. 3 těchto Pravidel. 
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Žadatel je povinen vybrat indikátory, které odpovídají zvolené aktivitě 

a náplni projektu. Plánovaná hodnota indikátoru je závazná. Přehled 

vazeb indikátorů na jednotlivé aktivity je obsažen ve vazební matici 

indikátorů, která je součástí přílohy č. 3 těchto pravidel. 

 

 

K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole 

➢ Výchozí hodnota a datum (vždy datum zahájení realizace projektu) 

➢ Cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout 

➢ Datum, ke kterému musí být cílová hodnota splněna (vždy datum 

ukončení realizace projektu) 
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 

 

Způsobilé výdaje projektu na hlavní a vedlejší aktivity jsou podrobně 

rozepsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce výzvy č. 

65 „Sociální podnikání – Integrované projekty CLLD“ 

 

 

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 
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Nezpůsobilé výdaje projektu jsou podrobně rozepsány ve Specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce výzvy č. 65 „Sociální podnikání – 

Integrované projekty CLLD“ 

 

 

Žadatel a příjemce se do vydání rozhodnutí řídí Obecnými a 

Specifickými pravidly a jejich přílohami ve znění platném ke dni 

vyhlášení výzvy. Od vydání rozhodnutí se příjemce řídí vždy aktuální 

verzí.  
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POVINNÉ PŘÍLOHY  

 

Seznam povinných příloh: 

 

1. Plná moc (v případě přenesení pravomocí na jinou osobu). 

Doporučený vzor Plné moci je přílohou č. 11 Obecných pravidel. 

2. Zadávací a výběrová řízení dokládá se uzavřená smlouva 

(nerelevantní, pokud žadatel nemá uzavřené zadávací a výběrové 

řízení) 

3. Doklad o právní subjektivitě žadatele  
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4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 

předmětem projektu (výpis z katastru nemovitostí) 

5. Podnikatelský plán (osnova podnikatelského plánu je uvedena 

v příloze č. 4 Specifických pravidel) 

6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení (žadatel dokládá územní 

souhlas s nabytím právní moci) 

7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 

povolení  (pokud žadatel dokládá společné územní rozhodnutí a 

stavební povolení, dokládá ho s nabytím právní moci) 

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo 

ohlášení stavby 

9. Položkový rozpočet stavby 

10. Výpis z rejstříku trestů 
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11. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny 

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli  

13. Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení 

nebo ohlášení stavby (nerelevantní, pokud žadatel doloží stavební 

povolení nebo ohlášení stavby) 

 

 

 

Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel 

nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení 

povinné přílohy. Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné záložky 

žádosti o podporu v MS2014+ 
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KRITÉRIA 

 

 

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 

➢ Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu MAS 

➢ Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů 

➢ Potřebnost realizace projektu je odůvodněná 

➢ Projekt je svým zaměřením v souladu s CLLD 
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➢ Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 

➢ Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS 

➢ Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

➢ Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit 

IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, 

rovnost mužů a žen) 

 

 

Kritéria pro věcné hodnocení 

 

➢ Technická připravenost projektu – platné pravomocné stavební 

povolení 
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➢ Kapacita služeb v podpořeném zařízení (jedná se o celkový fyzický 

počet osob) 

➢ Žadatel poskytuje více sociálních služeb 

➢ Žadatel prokáže zkušenost s poskytováním sociálních služeb 
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SYSTÉM HODNOCENÍ PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 

Hodnocení žádosti na MAS 

• Kancelář provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí 

přes MS2014+, maximální délka kontroly je 25 pracovních dní od 

ukončení příjmu žádostí ve výzvě MAS 

• K doplnění žádosti o podporu můžou hodnotitelé vyzvat žadatele 

pouze 2krát 

• Žadatel má 5 pracovních dní od doručení na opravu chyb  

• Žadatel má 15 dní na odvolání proti rozhodnutí od doručení 

oznámení 

• Žadatelé se mohou přezkumu vzdát 
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• Věcné hodnocení provádí výběrová komise, maximální délka 

kontroly je 20 pracovních dní od kontroly přijatelnosti a formálních 

náležitostí 

• Žadatel má 15 dní na odvolání proti rozhodnutí od doručení 

oznámení 

• Programový výbor rozhodne o výběru projektů do 20 pracovních 

dní od ukončení věcného hodnocení 

 

Hodnocení žádosti o podporu na CRR 

• Vybrané žádosti MAS odešle ke kontrole na CRR, které provede 

závěrečné ověření způsobilosti projektu do 30 pracovních dní od 

ukončení hodnocení MAS  

• Projekty předá na ŘO IROP, který vydá právní akt o poskytnutí 

dotace. 
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ELEKTRONICKÝ PODPIS 

Při podání žádosti, pro její finalizaci je nutné mít elektronický podpis. 

Poskytovatelem je Česká pošta, žádost se vyplňuje elektronicky. 

 

 

PROGRAM IS KP2014+ 

 

• Podporovaný prohlížeč je Internet Explorer 

• Návod k vyplnění žádosti najdete v Příloze č. 1 Specifických 

pravidel 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

 

 

Jana Baladová 

Tel: 603 275 369 

e-mail: info@podhurizeleznychhor.cz 

mailto:info@podhurizeleznychhor.cz

