
Seminář pro žadatele 
do 1. vlny výzev do IROPu v rámci CLLD 

MAS Sokolovsko 

 

Datum a místo:  
6. 3. 2017, Královské Poříčí, Statek Bernard 

Přednášející: Ing. Markéta Hendrichová 

Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001568  



Program semináře 

1. Představení jednotlivých výzev 

2. Systém hodnocení integrovaných projektů v rámci CLLD 

3. Povinná příloha MAS Sokolovsko 

4. Základní informace k systému pro předkládání žádostí 
ISKP14+ 

5. Diskuze  
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Řešení dopravní infrastruktury 

 Vyhlášení výzvy: 15. 2. 2017 

 Ukončení výzvy: 12. 4. 2017, 13 h 

 Celková částka dotace pro výzvu: 27.000.000,-Kč 

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

 Minimální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 400 tis. Kč 

 Maximální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 6 mil. Kč 

 Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014 (kromě aktivity 
teminály a parkovací systémy – činnosti v příloze č. 6 Specifických pravidel) 

 Datum ukončení realizace projektu: do 31. 5. 2018 

 Forma podpory: dotace – ex-post financování 
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Řešení dopravní infrastruktury 

 Podporované aktivity: 

• Terminály a parkovací systémy 

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

• Bezpečnost dopravy 

• Cyklodoprava 

 Územní realizace: MAS Sokolovsko (u cyklodopravy v odůvodněných 
případech přesah za hranice MAS. Výdaje za hranicí jsou nezpůsobilé) 

 Cílová skupina: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a 
službami, uživatelé veřejné dopravy 

 Veřejná podpora: pozor na motivační účinek u terminálů a 
parkovacích systémů 
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Terminály a parkovací systémy – hl. aktivity 
 rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních 

uzlů veřejné dopravy, včetně rekonstrukce, modernizace a výstavby parkovacích 
systémů P+R, K+R, B+R jakožto integrální součásti terminálů,  

 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, 
K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu,   

 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G 
jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové 
pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.  

 není možná kombinace obou aktivit v jedné žádosti o podporu,  

 je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např. 
bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních 
dopravních systémů), telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační 
systémy pro cestující) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci 
negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy 
při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě terminálu či 
samostatného parkovacího systému.  
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Terminály a parkovací systémy – vedlejší aktivity 

 realizace stavbou vyvolaných investic,  

 zpracování projektových dokumentací,   

 výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,   

 provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,  

 zpracování studie proveditelnosti,  

 povinná publicita. 
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Nízkoemisní a bezemisní vozidla – hl. aktivity 

 nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní 
obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a 
splňujících normu EURO 6,  

 nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní 
obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo 
vodík, nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy 
(tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti 
podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,  

 kombinace výše uvedených aktivit. 
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Nízkoemisní a bezemisní vozidla – vedlejší aktivity 

zpracování studie proveditelnosti, 

zpracování zadávacích dokumentací k  
zakázkám a na organizaci výběrových a 
zadávacích řízení, povinná publicita projektu.  
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Bezpečnost dopravy – hl. aktivity 
 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél 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.  

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

 je možná kombinace uvedených aktivit. 
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Bezpečnost dopravy – vedlejší aktivity 

realizace stavbou vyvolaných investic,   

zpracování projektových dokumentací,  

zpracování studie proveditelnosti,  

výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,  

provádění inženýrské činnosti ve výstavbě, 

povinná publicita.  
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Cyklodoprava – hlavní aktivity 
 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek 

pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním 
značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami, rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo 
společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních  

 komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě 
do zaměstnání, škol a za službami,  

 úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic 
a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, 
piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy 
a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,  

 je možná kombinace uvedených aktivit,  

 je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany 
na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních 
vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků 
zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky 
inteligentních dopravních systémů), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci 
nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty.  13 



Cyklodoprava – vedlejší aktivity 

realizace stavbou vyvolaných investic,   

zpracování projektových dokumentací,  

zpracování studie proveditelnosti,   

výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,  

provádění inženýrské činnosti ve výstavbě, 

povinná publicita.  
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Řešení dopravní infrastruktury 

 Oprávnění žadatelé: 
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 Aktivita Terminály a parkovací systémy: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci 
ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

 Aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Kraje a obce, pokud poskytují veřejné 
služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  

 Aktivita Bezpečnost dopravy: 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) 

• Aktivita Cyklodoprava: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 
nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace 
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

 



Řešení dopravní infrastruktury 

 Monitorovací indikátory: 
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Terminály a parkovací systémy  
7 52 01 – Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě (výstupový) 
7 40 01 – Počet vytvořených parkovacích míst (výstupový) 
7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola (výstupový) 
7 51 10 – Počet osob přepravených veřejnou dopravou (envi) 
  
Nízkoemisní a bezemisní vozidla  
7 48 01 – Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu (výstupový) 
7 51 10 – Počet osob přepravených veřejnou dopravou (envi) 
3 61 11 – Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů 
(envi) 
  
Bezpečnost dopravy  
7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (výstupový) 
  
Cyklodoprava  
7 61 00 – Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (výstupový)  
7 62 00 – Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (výstupový) 
7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola (výstupový) 



Řešení dopravní infrastruktury 
 Výzva zveřejněna na: 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/irop/ 

 Nadřazená výzva č. 53 „Udržitelná doprava – Integrované projekty 
CLLD“  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-
Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD 

V nadřazené výzvě hledat specifická pravidla a obecná pravidla. Ve výzvě 
MAS všechny aktivity kromě „telematiky“. 

 Pozor: Dodržovat logiku IROPu: bezpečnost dopravy, cílové skupiny, 
cyklo nikoliv pro volnočasové aktivity a cestovní ruch apod. 

 Nezapomenout na kartu souladu s principy udržitelné mobility. 

 Další výzva na „dopravu“ v plánu v roce 2019. 
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Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a 
opatření vedoucí k sociální inkluzi 
 Vyhlášení výzvy: 15. 2. 2017 

 Ukončení výzvy: 12. 4. 2017, 13 h 

 Celková částka dotace pro výzvu: 11.400.000,-Kč 

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

 Minimální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 400 tis. Kč 

 Maximální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 6 mil. Kč (pozor  u 
soc. bydlení limit v souvislosti s de-miminis)  

 Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014  

 Datum ukončení realizace projektu: do 31. 5. 2018 

 Forma podpory: ex-post financování 
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Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a 
opatření vedoucí k sociální inkluzi 
 Podporované aktivity: 

• Rozvoj sociálních služeb – registrovaná sociální služba 

• Rozvoj komunitních center – KC s registrovanou sociální službou i bez 
registrované sociální služby 

• Sociální bydlení 

 Územní realizace: místo realizace musí ležet na území MAS 
Sokolovsko, nemusí pokrývat celé územní MAS Sokolovsko 
(Terénní sociální služby u rozvoje sociálních služeb a rozvoje komunitních 
center: území MAS Sokolovsko nebo obce/obce v MAS musí mít z realizace 
projektu prokazatelně úplný a převažující prospěch. Výdaje na část projektu 
mimo MAS nezpůsobilé. Ve studii proveditelnosti a v Povinné příloze MAS 
Sokolovsko uvést poměr výdajů na území MAS a mimo něj.) 
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Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a 
opatření vedoucí k sociální inkluzi 
 Cílové skupiny: 

 Rozvoj sociálních služeb a rozvoj komunitních center: osoby sociálně 
vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním 
postižením. 

 Sociální bydlení: osoby v bytové nouzi (konkrétně viz výzva) 

 Veřejná podpora: 

 Sociální bydlení: podpora de minimis 
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Rozvoj sociálních služeb – hl. aktivity 

 stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro 
poskytování sociální služby,  

 nákup pozemků a staveb,  

 pořízení vybavení,  

 pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo 
ambulantní sociální služby.  
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Rozvoj sociálních služeb – vedl. 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,  

 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, není-li tato služba součástí 
pořizovací ceny vybavení).  
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Rozvoj KC – 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 a staveb,  

 vybavení pro zajištění provozu zařízení,   

 pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních 
služeb. 

Pořízení vybavení bude podporováno, budou-li součástí projektu další opatření 
(stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování aktivit 
komunitních center). Pořízení vybavení nemůže být samostatný projekt. 
Potřebnost pořízení vybavení musí být odůvodněna ve studii proveditelnosti.  
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Rozvoj KC – 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).  
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Sociální bydlení – hlavní aktivity 

nákup domů a bytů,  

rekonstrukce a úpravy domu nebo bytu,  

rekonstrukce a úpravy společných prostor 
bytového domu, společné prostory bytového 
domu jsou definovány nařízením vlády č. 
366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí 
souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,  
pořízení základního vybavení bytové jednotky. 
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Sociální bydlení – vedlejší aktivity 

 technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, 

zeleň v okolí budov a na budovách,   

projektová dokumentace stavby,   

studie proveditelnosti,  

zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a 
organizace výběrových a zadávacích řízení,  

povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel). 
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Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a 
opatření vedoucí k sociální inkluzi 
 Oprávnění žadatelé: 
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Aktivita Rozvoj sociálních služeb  
- 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,  
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,  
- nestátní neziskové organizace,  
- církve,  
- církevní organizace  
  
Aktivita Rozvoj komunitních center  
- 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  
  
Aktivita Sociální bydlení  
- obce  
- nestátní neziskové organizace  
- církve  
- církevní organizace  



Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a 
opatření vedoucí k sociální inkluzi 
 Monitorovací indikátory: 

 
 

 

 

 

29 

Aktivity Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center 
Výstupové MI: 
5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 
5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
Výsledkové MI: 
6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce 
  
Aktivita Sociální bydlení 
Výstupové MI: 
5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 
Výsledkové MI: 
5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 
5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů 



Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a 
opatření vedoucí k sociální inkluzi 

 Výzva zveřejněna na: 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/irop/ 

 Nadřazená výzva č. 62 „Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD“  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-
Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD 

V nadřazené výzvě hledat specifická pravidla a obecná pravidla. Ve výzvě MAS 
všechny aktivity kromě „deinstitucionalizace“. 

 Pozor: Sociální služby nesmí být zaměřeny výhradně na cílovou skupinu 
senioři. Zázemím je myšleno zázemí pro uživatele a pracovníky, kteří zajišťují 
tyto služby. Terénními službami se rozumí sociální služby, které jsou cílové 
skupině poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. U komunitních 
center není cílem budování kulturních center nebo prostor pro masovou 
zábavu.  

 Další výzva na „soc. inkluzi“ v plánu v roce 2019. 
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Zkvalitnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
 Vyhlášení výzvy: 15. 2. 2017 

 Ukončení výzvy: 12. 4. 2017, 13 h 

 Celková částka dotace pro výzvu: 5.000.000,-Kč 

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

 Minimální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 400 tis. Kč 

 Maximální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 5.263.157 Kč 
(pozor na limit infrastruktury malého měřítka – 123.282.000 Kč)  

 Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014  

 Datum ukončení realizace projektu: do 31. 5. 2018 

 Forma podpory: ex-post financování 
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Zkvalitnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

 Podporované aktivity: památky 

 MAS Sokolovsko pouze památky: Chlum Svaté Maří, Důl Jeroným, Dlouhá 
Stoka 

 Územní realizace: místo realizace projektu musí ležet na území MAS 
Sokolovsko 

 Cílová skupina: návštěvníci, vlastníci památek, subjekty s právem 
hospodaření, místní obyvatelé a podnikatelé 

 Oprávnění žadatelé: vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření 
(dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících. 

 Monitorovací indikátory: 

 9 10 05 – Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních 
památek 

 9 05 01 – Počet revitalizovaných památkových objektů 
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Památky – hlavní aktivity 
 obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování nepůvodních 

a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, 
restaurátorské a konzervační práce),  

 odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a 
prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků 
pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace),   

 rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, sociálního 
zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení,  

 restaurování-konzervování movitých předmětů, které jsou součástí podporovaných 
památek (podmínka doložení restaurátorského záměru při žádosti o platbu),  

 zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a 
zařízení),  

 modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí 
(včetně pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, 
zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí, resp. 
návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna 
určená pro návštěvníky památky) 

 digitalizace památek a mobiliáře (pouze jako část komplexnějších projektů),   

 pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení,    

 konzervátorsko-restaurátorské dílny.  
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Památky – vedlejší aktivity 
 osobní náklady projektového týmu,  

 pořízení studie proveditelnosti,  

 pořízení projektové dokumentace, EIA,    

 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 
inženýring,  

 pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz,  

 restaurátorské záměry, libreta a projektové dokumentace k expozicím,  

 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a 
zadávacích řízení,  

 služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (balení, 
přeprava, instalace a deinstalace předmětů),  

 pořízení exponátů, modelů a kopií,  

 povinná publicita,  

 nákup pozemků nezbytných pro realizaci, cena pozemku nesmí přesáhnout 
10 % celkových způsobilých výdajů,  

 nákup staveb nezbytných pro realizaci projektu. 
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Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a 
opatření vedoucí k sociální inkluzi 

 Výzva zveřejněna na: 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/irop/ 

 Nadřazená výzva č. 55 „Kulturní dědictví– Integrované projekty CLLD“  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-
Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD 

V nadřazené výzvě hledat specifická pravidla a obecná pravidla. Pozor byla 
aktualizace ke dni 8. 2. 2017. 

Ve výzvě MAS pouze aktivita „památky“. 

 Pozor: Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako 
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 
Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. 
Rozsah a charakter zpřístupnění žadatel uvede v Plánu zpřístupnění, který je 
součástí Studie proveditelnosti.  

 Další výzva na „památky“ v plánu v roce 2019. 
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Infrastruktura pro sociální podnikání 

 Vyhlášení výzvy: 15. 2. 2017 

 Ukončení výzvy: 12. 4. 2017, 13 h 

 Celková částka dotace pro výzvu: 7.500.000,-Kč 

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

 Minimální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 400 tis. Kč 

 Maximální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 6 mil. Kč (pozor na 
čerpání limitu de minimis)  

 Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014  

 Datum ukončení realizace projektu: do 31. 5. 2018 

 Forma podpory: ex-post financování 
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Infrastruktura pro sociální podnikání 
 Typy podporovaných projektů: výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních 

podniků: nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro sociální podnikání 

 Územní realizace: místo realizace musí ležet na území MAS Sokolovsko, 
nemusí pokrývat celé území MAS Sokolovsko (Výdaje na realizaci projektu mimo 
území MAS jsou nezpůsobilé, ve studii proveditelnosti uvést poměr výdajů na území MAS a 
mimo ně.)  

 Veřejná podpora: de minimis 

 Oprávnění žadatelé: OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, církevní 
organizace 

 Monitorovací indikátory: 

1 01 05 – Počet nových podniků, které dostávají podporu 

1 04 00 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

1 04 03 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné 
skupiny 
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Infrastruktura pro sociální podnikání 

 Cílové skupiny: 

 Uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok. 

 Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu 
práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce dosáhla v posledních 2 letech 
souborné délky minimálně 12 měsíců. 

 Osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu 
trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení. 

 Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a 
to do 12 měsíců od opuštění zařízení. 

 Osoby se zdravotním postižením podle par. 67 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o 
zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR. 
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Principy sociálního podnikání 
 Sociální prospěch 

 Zaměstnání osob z CS (minimálně 30 % zaměstnanců podniku, DPČ nebo pracovní 
smlouva, minimálně 0,4 úvazek) 

 Účast zaměstnanců na směřování podniku 

 Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců 

 Ekonomický prospěch 

 Zisk přednostně pro rozvoj sociálního podniku 

 Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo 
zřizovatelích 

 Minimálně 30 % tržby z prodeje vlastních výrobků nebo poskytování vlastních služeb 

 Environmentální prospěch 

 Místní prospěch 

 Místní komunita a místní poptávka 

 Místní zdroje 
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Infrastruktura pro sociální podnikání 
 Výzva zveřejněna na: 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/irop/ 

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

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-
Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD 

V nadřazené výzvě hledat specifická pravidla a obecná pravidla.  

 Pozor: místo studie proveditelnosti je zde podnikatelský plán, jeho 
osnova je pro IROP jiná než pro OPZ. Rozdíl mezi novým a rozšiřujícím 
sociálním podnikem. Nelze: zemědělská prvovýroba, volnočas, 
restaurace, komerční turistická zařízení, lázeňství. 

 Další výzva na „sociální podnikání“ v plánu v roce 2018. 
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Program semináře 

1. Představení jednotlivých výzev 

2. Systém hodnocení integrovaných projektů v rámci CLLD 

3. Povinná příloha MAS Sokolovsko 

4. Základní informace k systému pro předkládání žádostí 
ISKP14+ 

5. Diskuze  
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Systém hodnocení integrovaných projektů 

1. MAS má schválenou SCLLD, ŘO vyhlásil nadřazenou výzvu 

2. MAS má od ŘO schválenu směrnici, kritéria věcného hodnocení, 
text výzvy, výzvu v CSSF 

3. MAS vyhlašuje výzvu: příjem projektů cca 2 měsíce, MS2014+, 
jako do velkého IROPu, konzultace MAS a CRR 

4. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí: kancelář MAS 

5. Věcné hodnocení: Výběrová komise dle kritérií MAS, Povinná 
příloha MAS Sokolovsko, min. 50 bodů ze 100 bodů 

6. Výběr projektů: Programový výbor 

7. Závěrečné ověření způsobilosti projektu: CRR 

8. Realizace projektu, udržitelnost: CRR 

 

 



Termíny – maximální lhůty 

• Vyhlášení výzvy: bylo 15. 2. 2017 

• Ukončení příjmu žádostí: bude 12. 4. 2017 

• Přijatelnost a formální náležitosti: do 29 prac. dnů od ukončení 
příjmu žádostí (tj. do 29. 5. 2017) 

• Věcné hodnocení: do 30 prac. dnů od ukončení kontroly přijatelnosti 
a formálních náležitostí (tj. 12. 7. 2017) 

• Programový výbor: do 30 prac. dnů od ukončení věcného hodnocení 
(tj. do 29. 8. 2017) 

• ZoZ: do 24 prac. dnů od ukončení hodnocení MAS (tj. do 28. 9. 2017) 

 

 



Formální náležitosti 

• Žádost o podporu je podána v předepsané formě: 
! Podána přes MS2014+ 

! Etapy v minimální délce 3 měsíců (může být jednoetapový projekt) 

! Informace v žádosti o podporu jsou v souladu s přílohami 

! Indikátory odpovídají aktivitám projektu 

! Zpracována CBA, pokud jsou celkové způsobilé výdaje vyšší než 5 mil. Kč 

! V případě pozitivního vlivu na horizontální principy uveden popis aktivit, které 
mají pozitivní dopad na dané horizontální kritérium a způsob dosažení cílů a 
dopadů. 

• Žádost o podporu podepsána oprávněným zástupcem žadatele 

• Doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti 
požadované v dokumentaci k výzvě MAS 
! Doložena Povinná příloha MAS Sokolovsko 

! Obsahuje Povinná příloha MAS Sokolovsko všechny náležitosti uvedené v 
osnově 

 

 



Přijatelnost 

• Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce – NENAPRAVITELNÉ 

• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy MAS 
! Projekt je zaměřen pouze na jednu z aktivit 

! Ve Studii proveditelnosti a v žádosti o podporu (záložka Popis projektu) je 
uvedeno zaměření aktivit v souladu s výzvou 

• Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 
! Zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí 1.1.2014 až 31.5.2018 

! Cílové skupiny spadají do podporovaných cílových skupin 

! Přínosy projektu popsané ve Studii proveditelnosti mají dopad na cílové 
skupiny 

! Procenta míry podpory z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty 
ve výzvě 

! Termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu 

! Území realizace projektu na území MAS Sokolovsko  

 



Přijatelnost 

• Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů 

• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů 

• Soulad projektu se SCLLD MAS Sokolovsko 
! Doložení souladu v Povinné příloze MAS Sokolovsko. Popsat, v čem soulad 

spočívá, aby byla patrná vazba na dané opatření, uvést odkazy na konkrétní 
kapitoly nebo strany SCLLD (analytická část nebo SWOT analýza, opatření v 
Programovém rámci IROP). 





Věcné hodnocení – nutno min. 50 bodů 

1. Připravenost projektu – max. 10 bodů 

2. Spolupráce – max. 15 bodů 

3. Počet obyvatel obce/města – max. 10 bodů (u památek zvýšení počtu bodů za 

spolupráci – max. 25 bodů) 

4. Dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS 
Sokolovsko – max. 10 bodů 

5. Potřebnost projektu – max. 10 bodů (doložit např. zájmem cílové skupiny nebo cílových 

skupin o výstup projektu, velikostí cílové skupiny, která má zájem o výstupy projektu a z 
výstupů projektu užitek. Potřebnost infrastruktury doložena např. neexistující nabídkou 
podobné infrastruktury nebo služby v dosažitelném okruhu od místa realizace projektu – v 
dojezdové vzdálenosti 10 km) 

6. Finanční náročnost projektu – max. 15 bodů 

7. Projednání záměrů se zástupci cílových skupin – max. 15 bodů 

8. Návaznost projektu – max. 15 bodů (na již podpořené projekty žadatele, MAS nebo 

jiných subjektů – dotované i nedotované, u nichž byla minimálně zahájena realizace) 





Závěrečné ověření způsobilosti projektu 

• Provádí CRR 

• Kritéria napravitelná a nenapravitelná 

• Není bodování 

• Uvedena ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy pro výzvu 
MAS: 
– Č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“ 

– Č. 62 – „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ 

– Č. 55 – „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD“ 

– Č. 65 – „Sociální podnikání – integrované projekty CLLD“ 

 





ZoZ – společné pro všechny aktivity 

• Žádost o podporu 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 ŘO. 

• Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou ŘO.   

• Výsledky projektu jsou udržitelné.  

•  Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP. 

• Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. 

• Statutární zástupce je trestně bezúhonný – nenapravitelné. 

  

 

 



ZoZ – společné pro všechny aktivity 

• Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám. 

• Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 

• Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k 
realizaci a udržitelnosti projektu. 

• Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní 
aktivity projektu (relevantní pro soc. podnikání a územní studie). 

• Hodnocení v eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimální 
hodnoty ukazatelů stanové ve výzvě (může být nerelevantní). 
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ZoZ – specifická pro dopravu 

• Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014 – 2020 

• Karta souladu s principy udržitelné mobility 

• Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní 
prostředí 

 

 



ZoZ – specifická pro dopravu 

• Terminály a parkovací systémy:  
– Zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno před předložením žádosti o 

podporu – nenapravitelné 

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla:  
– Vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu, jsou upravená pro přepravu osob 

se sníženou schopností pohybu a orientace 

– Vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu, splňují EURO 6 - nenapravitelné 

• Bezpečnost dopravy: 
– Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti dopravy 

• Cyklodoprava: 
— Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 

2013 - 2020 
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ZoZ – specifická pro sociální inkluzi 

• Rozvoj sociální infrastruktury: 
– Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování  2014 – 2020 

– Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 

– Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s 
komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb 

– Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách - 
nenapravitelné 

– Projekt není cílen k seniorům jako výhradní nebo jediné cílové skupině - 
nenapravitelné 

• Rozvoj komunitních center: 
— Projekt není cílen k seniorům jako výhradní nebo jediné cílové skupině - 

nenapravitelné 

 

 



ZoZ – specifická pro sociální inkluzi 

• Sociální bydlení 
– Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020 
– Sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy 

určenými pro výstavbu budov pro bydlení 

– Sociální byt splňuje požadavky standardní bytové jednotky se základním 
vybavením (kuchyňská linka, koupelna, Wc) bez dalšího zařízení nábytkem.   

– Sociální byt je umístěný v lokalitě se zajištěnou dostupností sociálních služeb, 
občanským vybavením, kulturou, veřejnou správou a ochranou obyvatelstva.  

– Sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin - nenapravitelné 

– Realizace projektu nevede k segregaci osob z cílových skupin.   

– Pořizovací náklady na sociální bydlení nepřekračují limit stanovený ve výzvě ŘO k 
předkládání žádostí o podporu integrovaných projektů CLLD.   

– Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku.   

– Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu 
bydlení.   

– Cílové skupině bude poskytnuta sociální práce.   
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ZoZ – specifická pro památky 

• Projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020.  

• Projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických zařízení, jako jsou 
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.   

• Památka je uvedena na některém z níže uvedených seznamů:  
 Seznam světového dědictví UNESCO  

 Indikativní seznam světového dědictví UNESCO (kategorie kulturní dědictví)  

 Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014  

 Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014   

• Žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené památky.   

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

68 



ZoZ – specifická pro sociální podnikání 
• Podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu 

zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin.   
• Vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování o směrování 

sociálního podniku.   
• Zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 50 % případného zisku je 

reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.   
• Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb.  
• Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místních zdrojů, zároveň 

zohledňuje environmentální aspekty.   
• Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit:  

 rozšíření nabízených produktů a služeb,  
 rozšíření prostorové kapacity podniku,  
 zavedení nových technologií výroby,  
 zefektivnění procesů v podniku,  
 zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu.   

• Projekt není zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních turistických zařízení, jako jsou 
komerční volnočasová zařízení, lázeňské provozy, restaurace, hospody, pivnice, bary a ubytovací 
zařízení. 

• Způsobilé výdaje se nevztahují ke stávajícím podnikatelským aktivitám ani provozním výdajům 
žadatele.     

  

 
 

 



Program semináře 

1. Představení jednotlivých výzev 

2. Systém hodnocení integrovaných projektů v rámci CLLD 

3. Povinná příloha MAS Sokolovsko 

4. Základní informace k systému pro předkládání žádostí 
ISKP14+ 

5. Diskuze  
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Povinná příloha MAS Sokolovsko 

! Soulad projektu s SCLLD MAS Sokolovsko 

! Připravenost projektu 

! Spolupráce 

! Počet obyvatel obce/města, ve které se projekt realizuje (není u památek) 

! Dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS Sokolovsko 

! Potřebnost projektu 

! Finanční náročnost projektu 

! Projednání záměru se zástupci cílových skupin 

! Návaznost projektu 



Povinná příloha MAS Sokolovsko 

• Osnova je součástí výzvy 

• Vyplnit všechny body dle osnovy 

• Podklad pro specifické kritérium přijatelnosti – soulad projektu se 
SCLLD MAS Sokolovsko 

• Podklad pro věcné  hodnocení prováděné hodnotitelem: 
– Popsat, vysvětlit, zdůvodnit 

– Uvést odkazy na přílohy, kde hodnotitel nalezne informace (např. 
fotodokumentace, zápis a prezenční listina z WS, stavební povolení, 
partnerské smlouvy) – dát do příloh žádosti o podporu v ISKP14+ 

– Hodnotitel nesmí mít pochybnost ohledně přidělení bodů 

– Hodnotitel nesmí přidělit body za něco, co není uvedeno v žádosti o 
podporu a jejích přílohách 





Program semináře 

1. Představení jednotlivých výzev 

2. Systém hodnocení integrovaných projektů v rámci CLLD 

3. Povinná příloha MAS Sokolovsko 

4. Základní informace k systému pro předkládání žádostí 
ISKP14+ 

5. Diskuze  
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Způsob podání žádosti – IS KP14+ 
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Způsob podání žádosti – Registrace do IS KP14+ 
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Způsob podání žádosti - založení žádosti o 
podporu 

78 

  



Způsob podání žádosti - založení žádosti o 
podporu 

79 

  



Způsob podání žádosti - založení žádosti o 
podporu 
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Najít nadřazenou výzvu! 

81 



Vybrat podvýzvu! 

82 



ISKP14+ 
 Žlutá pole – povinná 

 Vyplňovat postupně 

 Průběžně ukládat 

 Vložit všechny požadované přílohy do dokumentů 

 Nezapomeňte vložit „Povinnou přílohu MAS Sokolovsko“ 

 Některé přednastavené požadované dokumenty v systému mohou 
být nerelavantní 

 Elektronický podpis 

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

 Nenechávejte na poslední chvíli – výpadky systému, výpadky 
elektřiny, stres!!! 
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Program semináře 

1. Představení jednotlivých výzev 

2. Systém hodnocení integrovaných projektů v rámci CLLD 

3. Povinná příloha MAS Sokolovsko 

4. Základní informace k systému pro předkládání žádostí 
ISKP14+ 

5. Diskuze  
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CRR poskytuje konzultace k: 

• Přípravě projektu 

• Zpracování žádostí o podporu 

• Zpracování zpráv o realizaci projektu a zpráv o udržitelnosti 

• Zpracování žádostí o změnu 

• Přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení 

MAS poskytuje konzultace k: 

• Přípravě projektu 

• Navrhovaným podstatným změnám projektů 

 

 

 



Diskuze 
 Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby 

 Položkový rozpočet stavby 

 Technické zhodnocení majetku pouze subjektů, které spadají do 
oprávněných žadatelů 

 Zadávací a výběrová řízení 

 Projekty generující příjmy 

 CBA – pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. 
Kč 

 Výklad jednotlivých MI 

 Dokladování způsobilých výdajů 

 Výdaje na konkrétní aktivity projektu – zda jsou způsobilé 
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Děkuji za pozornost. 

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Hendrichová 

E-mail:   hendrichova@mas-sokolovsko.eu 

Mobil:  +420 604 170 443 

 

Sídlo:   Nám. Míru 230, Březová 

Kancelář: Ondříčkova 537, Sokolov 
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