SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS
PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR
15. leden 2019 v 10:00 hodin
Kancelář MAS, Sladovnická 198, Chotěboř
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PROVÁZANOST VÝZVY S IROP
IROP výzva č. 62 „Sociální infrastruktura– Integrované projekty
CLLD“

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

8. Výzva MAS Podhůří Železných hor – IROP – Podpora komunitního
života
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
• Vyhlášení výzvy: 19.12.2018, ve 12:00
• Datum a čas zpřístupnění výzvy v MS2014+: 19.12.2018, ve 12:00
• Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 19.12.2018, ve 12:00
• Ukončení výzvy: 15.3.2019, 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

6 734 000,- Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů

Není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů

7 088 420,- Kč

Míra podpory z EFRR

95 %

Spolufinancování z vlastních zdrojů
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5%

ÚZEMNÍ REALIZACE
Území realizace:
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
•
•
•
•
•
•

kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji;
obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
nestátní neziskové organizace;
církve, církevní organizace;
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace;
dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí;
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CÍLOVÁ SKUPINA
Osoby sociálně vyloučené
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Osoby se zdravotním postižením
UPOZORNĚNÍ:
Z této výzvy nelze podpořit sociální služby určené pouze pro cílovou
skupinu senioři, ani nelze podpořit domovy se zvláštním režimem
(Specifická pravidla kapitola 3.2.2)
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PODPOROVANÉ AKTIVITY
Podpora vzniku Komunitního centra
• Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se
setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců
a komunity jako celku.
• Realizace sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a
zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové
oblasti přístupné všem obyvatelům lokality.
• KC poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb a
minimálního základního sociálního poradenství.
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• Cílem je vybudování/poskytnutí prostoru určeného k bezúplatnému
využití cílovými skupinami.
• Žadatel má povinnost zajistit pracovníka se vzděláním podle zákona
o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního
centra. Není dán úvazek, ale soc. pracovník by měl v KC působit dle
potřeb dané lokality minimálně po dobu udržitelnosti. Pracovník
bude poskytovat pomoc při řešení nepříznivé sociální situace u
jednotlivců i cílových skupin.
• Záměr realizace KC vychází z potřeb území, dle toho se stanoví
rozsah poskytovaných činností centra.
• Provozovatel KC musí zajistit, aby aktivity KC byly pro klienty
zdarma. Provozní náklady KC hradí jeho provozovatel.
• Případná úhrada za aktivity musí být „symbolická“ a nepřesáhne
tak náklady spojené s realizací jednotlivých aktivit (př. keramický
kroužek zdarma, ale hlínu si hradí účastníci kurzu).
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• Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro
masovou zábavu.
• Žadatel ve studii proveditelnosti popíše územní rozsah lokality, pro
kterou bude KC nabízet své služby.
• Žadatel ve studii proveditelnosti popíše zapojení veřejnosti do
nastavování fungování KC a popíše realizaci jednotlivých aktivit
KC.
Hlavní podporované aktivity:
• Stavby, rekonstrukce a úpravy komunitního centra spojené
s výstavbou infrastruktury,
• Nákup pozemků, budov a staveb,
• Pořízení vybavení, to bude podporováno, budou-li součástí projektu
stavební úpravy,
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Podporované aktivity musí sloužit k zajištění provozu komunitního
centra.
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 %
celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavní aktivity projektu vedou
k naplnění cílů a indikátorů projektu.
Vedlejší podporované aktivity:
• Demolice staveb na místě realizace projektu,
• Zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště
a parky),
• Parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení,
• Příjezdové komunikace v areálu zařízení a nezbytné doprovodné
vybavení,
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• Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský
dozor),
• Projektová dokumentace stavby, EIA,
• Studie proveditelnosti,
• Zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace
výběrových a zadávacích řízení,
• 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, neníli tato služba součástí pořizovací ceny vybavení).
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 %
celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity
projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v
rozpočtu projektu uvedena jako nezpůsobilý výdaj.
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UPOZORNĚNÍ
Rozložení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu je předmětem
kontroly CRR při závěrečném ověření způsobilosti projektu.

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ
Křížové financování není možné
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MONITOROVACÍ INDIKÁTORY
6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce
Indikátor měří počet klientů, kterým je podpořené zařízení schopno
nabídnout v jeden okamžik alespoň jednu ze svých služeb
5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Indikátor měří počet jednotlivých podpořených zázemí určených pro
jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena.
Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla
jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorům
v příloze č. 3 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 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.
62 „Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD“

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Nezpůsobilé výdaje projektu jsou podrobně rozepsány ve Specifických
pravidlech pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 „Sociální infrastruktura
– Integrované projekty CLLD“
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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.

POVINNÉ PŘÍLOHY
Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje do
MS2014+ dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení přílohy.
1.
2.
3.

Plná moc – dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobu (podání
žádosti, zastoupení po dobu realizace projektu atp.)
Zadávací a výběrová řízení – žadatel dokládá již uzavřenou smlouvu na plnění
zakázky
Doklady o právní subjektivitě žadatele (ne starší než 3 měsíce)
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4.
5.

Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
Studie proveditelnosti
STUDIE PROVEDITELNOSTI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Úvodní informace o zpracovateli
Základní informace o žadateli
Charakteristika projektu a jeho soulad s programem
Podrobný popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
Analýza rozvoje sociální služeb v místě realizace projektu – bude-li projektem
poskytována
Připravenost projektu k realizaci
Management projektu a řízení lidských zdrojů
Výstupy projektu
Finanční analýza
Analýza a řízení rizik
Vliv projektu na horizontální kritéria
Udržitelnost projektu
Externí efekty socioekonomické analýzy
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6.

7.

8.
9.

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
• Výpis z katastru nemovitostí, ne starší jak 3 měsíce (nedokládá se, pokud
bylo předloženo stavební povolení)
• Pokud žadatel není zapsán v Katastru nemovitostí dokládá listiny, které
osvědčují jiné právo k majetku (nájemní smlouva, smlouvu o výpůjčce,
smlouvu o smlouvě budoucí či jiné listiny opravňující k užívání nemovitosti
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující stavební povolení
Pokud žadatel doložil k žádosti o podporu Žádost o stavební povolení (ohlášení)
nebo stavební povolení bez nabytí právní moci nebo neplatné stavební povolení,
musí nejpozději do Rozhodnutí o dotaci doložit stavební povolení s nabytím
právní moci…
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby
Položkový rozpočet stavby (dle projektové dokumentace)
Nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky či jiné
obdobné části, tak aby bylo možné jednoznačně vymezit aktivity projektu
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10.

11.
12.

13.
14.

Čestné prohlášení o skutečném majiteli – Pokud není žadatel veřejnoprávní
právnická osoba
- vzor je přílohou Obecných pravidel č. 30
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující územní řízení
Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb.
vzor stanoviska je uveden v příloze č. 9 Specifických pravidel
Pověřovací akt – V případě, že žadatel bude v zařízení poskytovat jednu či
více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Čestné prohlášení o tom, že není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení.
(nerelevantní, pokud žadatel doloží stavební povolení nebo ohlášení stavby)

VEŘEJNÁ PODPORA
Pověřovací akt
• Náležitosti jsou uvedeny kap. 3.3.9 Specifická pravidla
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• Komunitní centra neposkytující sociální službu dle zákona č.
108/2006 – žadatel nebude vyplňovat záložku veřejná podpora

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
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➢Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1
a výzvu MAS
➢Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových
způsobilých výdajů
➢Projekt je svým zaměřením v souladu s CLLD MAS
➢Projekt je v souladu s výzvou 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)
➢Výsledky projektu jsou udržitelné
➢Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
➢Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
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➢Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu
k realizaci a udržitelnosti projektu

Kritéria pro věcné hodnocení
➢Technická připravenost projektu – platné pravomocné stavební
povolení
➢Využití stávajícího objektu
➢KC poskytuje zázemí pro vícero aktivit
➢Finanční náročnost projektu
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ZÁVAZNÉ DOKUMENTY PRO ŽADATELE
Obecná pravidla
• závazná pro všechny specifické cíle a výzvy
• zadávání zakázek, změna projektu, povinná publicita…
Specifická pravidla
• pro každou výzvu samostatný dokument
• podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí kritéria,
povinné přílohy – vzory….
Výzva MAS
• termín pro příjem žádostí a realizaci projektu
• min. a max. výše způsobilých výdajů
• žadatelé, aktivity, povinné přílohy
• kritéria pro hodnocení projektů (součást navazující
dokumentace)
• Přílohy MAS (pokud jsou)
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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
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