
Seminář pro žadatele 
do 2. vlny výzev do IROPu v rámci CLLD 

MAS Sokolovsko 

 

Datum a místo:  
10. 4. 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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Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 
 Vyhlášení výzvy: 3. 4. 2017 

 Ukončení výzvy: 1. 6. 2017, 13:00 

 Celková částka dotace pro výzvu: 20.000.000,-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  

 Datum ukončení realizace projektu: do 31. 5. 2018 

 Forma podpory: dotace – ex-post financování 
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Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení 
 Podporované aktivity: 

• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

• Infrastruktura základních škol – soulad s MAPem (Sokolov nebo 
Kraslice) 

• Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol – soulad s 
KAPem 

• Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – 
soulad s MAPem (Sokolov, Kraslice nebo K. Vary) nebo KAPem 

 Územní realizace: MAS Sokolovsko 

 Veřejná podpora: podpořeny budou projekty nezakládající 
veřejnou podporu. 
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Vzdělávání – cílové skupiny: 
• Společné pro všechny aktivity: 

• 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 

• Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 

• Děti do tří let 

• Děti v předškolním vzdělávání 

• Infrastruktura ZŠ, SŠ a VOŠ: 

• Žáci, studenti 

• Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: 

• Žáci, studenti 

• Děti v předškolním vzdělávání 

• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a 
zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

• Dospělí v dalším vzdělávání 
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Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání 
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Infrastruktura pro předšk. vzd. – hl. aktivity 

 Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové 
infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení 
inženýrských sítí. 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně 
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 Nákup pozemků a staveb (nemovitostí). 

 Pořízení vybavení budov a učeben. 

 Pořízení kompenzačních pomůcek. 
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Infrastruktura pro předšk. vzd. – vedl. aktivity 
 Demolice související s realizací projektu. 

 Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a 
mechanického zabezpečení. 

 Pořízení herních prvků. 

 Úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště 
a herní prvky). 

 Projektová dokumentace, EIA. 

 Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava 
a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie 
proveditelnosti). 

 Povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 
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Infrastruktura pro předšk. vzdělávání 

!  Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na 
nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v 
předškolními věku v území, kde je prokazatelný 
nedostatek těchto zařízení.  

! Kompenzační pomůcky nelze koupit jako samostatný 
projekt. Zdůvodnit potřebnost jejich pořízení ve Studii 
proveditelnosti. 

! Nelze hradit rekonstrukce pouze z důvodu špatného 
technického stavu objektu. 

! IROP nepodporuje přípravné třídy a předškolní zařízení 
samostatně zřízená pro děti se zdravotním postižením 
nebo přípravné třídy těchto zařízení. 
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Infrastruktura pro předšk. vzd. - žadatelé 

• Zařízení péče o děti do 3 let. 

• Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání. 

• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 
aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti. 

• Společné pro všechny aktivity: Kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované obcemi, NNO, církve, církevní organizace, 
organizační složky státu, příspěvkové organizace 
organizačních složek státu. 
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Infrastruktura pro 
základní vzdělávání 
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Infrastruktura pro zákl. vzděl. – hl. aktivity 

 Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury 
základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení 
inženýrských sítí. 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně 
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb). 

 Nákup pozemků a staveb (nemovitostí). 

 Pořízení vybavení budov a učeben. 

 Pořízení kompenzačních pomůcek. 

 Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle 
přílohy č. 7A specifických pravidel). 
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Infrastruktura pro zákl. vzděl. – vedl. aktivity 

 Demolice související s realizací projektu. 

 Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy. 

 Úpravy zeleně a venkovního prostranství. 

 Projektová dokumentace, EIA. 

 Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, 
autorský dozor). 

 Pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu 
(příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, 
zpracování studie proveditelnosti). 

 Povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 
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Infrastruktura pro zákl. vzdělávání 

Hlavní zaměření projektu musí vést k min. jednomu z 
následujících bodů:  

! Klíčové kompetence: cizí jazyky, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory, práce s digitálními 
technologiemi. 

! Budování bezbariérovosti. 

! Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu. 

! Rozšiřování kapacit kmenových učeben. 
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Infrastruktura pro zákl. vzdělávání 
! Lze realizovat bezbariérovost celého objektu. 

! Parametry konektivity – dodržet. 

! Není možné realizovat výstavbu nové školy ve smyslu nového RED IZO. 

! Nelze navyšovat kapacitu školních družin a školních klubů. 

! Nelze rekonstruovat pouze z důvodu špatného technického stavu. 

! Učebna musí být bezbariérově přístupná + bezbariérové WC. 

! Ne segregace a diskriminace – ne přípravné třídy, ne samostatně zřízené 
školy a třídy pro žáky se zdrav. postižením nebo dle upraveného RVP ZV – 
LMP, dle ŠVP upraveného pro žáky s podpůrnými opatřeními (oboje limit 
40 % těchto žáků ve třídě nebo ve škole). 

! Kompenzační pomůcky lze nakupovat, ale nikoliv jako samostatný 
projekt. Zdůvodnit potřebnost. 
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Infrastruktura pro zákl. vzdělávání 

Klíčové kompetence vázány na vzdělávací oblasti a obory 
RVP ZV (pozor na výklad pravidel ohledně odborných a 
kmenových učeben): 

  Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyk, další cizí jazyk) 

 Člověk a jeho svět 

Matematika a její aplikace 

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) 

 Člověk a svět práce 

 Průřezová témata RVP ZV 

 Environmentální výchova 
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Infrastruktura pro zákl. vzděl. - žadatelé 

• Školy a školská zařízení v oblasti základního 
vzdělávání 

• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 
aktivit 

• Společné pro všechny aktivity: Kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované obcemi, NNO, církve, církevní 
organizace, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace organizačních složek státu. 
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Infrastruktura pro zákl. vzdělávání 

! Žadatelé NNO, církve a církevní organizace musí 
vykonávat činnost v oblasti školství a činnost 
musí být v zakladatelských dokumentech 
přesně zapsána. Hlavním účelem jejich činnosti 
není vytváření zisku.  

! Další subjekty – zapsanou volnou živnost č. 72 
„mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. 
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Infrastruktura středních 
a vyšších odborných škol 
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Infrastruktura SŠ, VOŠ – hl. aktivity 

 Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury 
středních a vyšších odborných škol včetně vybudování 
přípojky pro přivedení inženýrských sítí. 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury 
(včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). 

 Nákup pozemků a staveb (nemovitostí). 

 Pořízení vybavení budov a učeben. 

 Pořízení kompenzačních pomůcek. 

 Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle 
přílohy č. 7B specifických pravidel). 
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Infrastruktura SŠ, VOŠ – vedl. aktivity 

 Demolice související s realizací projektu. 

 Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy. 

 Úpravy zeleně a venkovního prostranství. 

 Projektová dokumentace, EIA. 

 Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, 
autorský dozor). 

 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací 
projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, 
zpracování Studie proveditelnosti). 

 Povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 

23 



Infrastruktura pro SŠ, VOŠ: 

Hlavní zaměření projektu musí vést k min. jednomu z 
následujících bodů:  

! Klíčové kompetence: cizí jazyky, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory, práce s digitálními 
technologiemi 

! Budování bezbariérovosti 

! Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu 

Pozor: u SŠ a VOŠ není rozšiřování kapacity 
kmenových učeben ve výzvě MAS Sokolovsko! 
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Infrastruktura pro SŠ, VOŠ 
! Lze realizovat bezbariérovost celého objektu. 

! Parametry konektivity. 

! Není možné realizovat výstavbu nové školy ve smyslu nového RED 
IZO. 

! Nelze rekonstruovat pouze z důvodu špatného technického stavu. 

! Učebna musí být bezbariérově přístupná + bezbariérové WC. 

! Ne segregace a diskriminace – ne samostatně zřízené školy a třídy 
pro žáky se zdrav. postižením nebo dle upraveného RVP, dle ŠVP 
upraveného pro žáky s podpůrnými opatřeními (oboje limit 40 % 
těchto žáků ve třídě nebo ve škole). 

! Kompenzační pomůcky lze nakupovat, ale nikoliv jako samostatný 
projekt. 
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Infrastruktura pro SŠ a VOŠ - žadatelé 

• Školy a školská zařízení v oblasti středního 
vzdělávání a vyšší odborné školy. 

• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 
aktivit. 

• Společné pro všechny aktivity: Kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované obcemi, NNO, církve, církevní 
organizace, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace organizačních složek státu. 
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Infrastruktura pro SŠ, VOŠ vzdělávání 

! Žadatelé NNO, církve a církevní organizace musí 
vykonávat činnost v oblasti školství a činnost 
musí být v zakladatelských dokumentech 
přesně zapsána. Hlavním účelem jejich činnosti 
není vytváření zisku.  

! Další subjekty – zapsanou volnou živnost č. 72 
„mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. 
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Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní 

vzdělávání 
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Zájmové, neformál., celoživot. – hl. aktivity 

 Stavby a stavební úpravy stávající 
infrastruktury (včetně zabezpečení 
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). 

Nákup pozemků a staveb (nemovitostí). 

Pořízení vybavení budov a učeben. 

Pořízení kompenzačních pomůcek. 
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Zájmové, neformál., celoživot. – vedl. aktivity 

 Demolice související s realizací projektu. 

 Úpravy zeleně a venkovního prostranství. 

 Projektová dokumentace, EIA. 

 Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, 
autorský dozor). 

 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací 
projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových 
řízení, zpracování Studie proveditelnosti). 

 Povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 
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Infrastruktura pro zájm., neformál., celoživ. vzděl.: 

Hlavní zaměření projektu musí být v souladu s 
následujícím:  

! Klíčové kompetence: cizí jazyky, přírodní vědy, technické 
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi. 

! Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení 
nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo 
celoživotní vzdělávání v území. Účelem podporovaných 
aktivit je zvýšení kvality v klíčových kompetencích ve 
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a sladění 
nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 
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Infrastruktura pro zájm., neformál., celoživ. vzděl. 

! Nelze rekonstruovat pouze z důvodu špatného 
technického stavu. 

! Učebna musí být bezbariérově přístupná 
+bezbariérové WC. 

! Ne segregace a diskriminace . 

! Kompenzační pomůcky lze nakupovat, ale 
nikoliv jako samostatný projekt. Potřebnost 
kompenzačních pomůcek zdůvodnit. 
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Zájmové, neformální vzdělávání 

Klíčové kompetence vázány na vzdělávací oblasti a obory 
RVP ZV: 

 Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyk, další cizí jazyk). 

 Člověk a jeho svět. 

Matematika a její aplikace. 

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis). 

 Člověk a svět práce. 

 Průřezová témata RVP ZV. 

 Environmentální výchova. 

33 



Celoživotní vzdělávání 

Klíčové kompetence vázány na Národní soustavu 
kvalifikací a vybrané kvalifikace dle přílohy č. 8B 
specifických pravidel. 
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Infrastruktura pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání - žadatelé 
• Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, 

základního vzdělávání a vyšší odborné školy. 

• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 
aktivit. 

• Společné pro všechny aktivity: Kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace 
zřizované obcemi, NNO, církve, církevní 
organizace, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace organizačních složek státu. 
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Infrastruktura pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání 

! Žadatelé NNO, církve a církevní organizace musí 
vykonávat činnost v oblasti školství a činnost musí 
být v zakladatelských dokumentech přesně 
zapsána. Hlavním účelem jejich činnosti není 
vytváření zisku.  

! Další subjekty – zapsanou volnou živnost č. 72 
„mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti“ a tzv. 
autorizované osoby podle záklona č. 179/2006 Sb. 
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Vzdělávání – Monitorovací indikátory: 

5 00 00 – Počet podpořených vzdělávacích zařízení (povinný k 
naplnění) 

5 00 01 – Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení (povinný k naplnění, vztahuje se k projektu – 
kapacita učebny, kapacita celého objektu v případě 
bezbariérovosti, odloučená pracoviště – vztahovat jen k objektu, 
jehož se týká projekt) 

Aktivita „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“: 

5 01 20 – Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let 
(povinnost vyplnit, ale cílová hodnota je orientační) 

 

 Příloha č. 3 nadřazené výzvy „Metodické listy indikátorů“ 
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Vzdělávání: 

! Technické zhodnocení pronajatého majetku (smlouva, zhodnocení majetku 
pouze ve vlastnictví subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů dle textu 
výzvy ŘO). 

! Udržitelnost 5 let – pozor platí i pro drobné vybavené pořízení z projektu. 

! MAP, KAP: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP 

! MAP: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/ 

! Pozor na křížkování u klíčových kompetencí v MAPu a KAPu. 

! Rámce MAPu a KAPu jsou aktualizovány 1 x za půl roku. 
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Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
 Výzva zveřejněna na: 

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

 Nadřazená výzva č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD“ 

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-
kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela 

 V nadřazené výzvě hledat specifická pravidla a obecná pravidla. Ve 
výzvě MAS všechny aktivity. 

 Pozor: Podmínky IROPu (bezbariérovost, klíčové kompetence, vazba 
na RVP nebo národní soustavu kvalifikací, MAP, KAP, odborné x 
kmenové učebny atd.). 

 Celá alokace na vzdělávání ve vyhlášené výzvě.  
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Řešení integrovaného záchranného systému 

 Vyhlášení výzvy: 3. 4. 2017 

 Ukončení výzvy: 1. 6. 2017, 13:00 

 Celková částka dotace pro výzvu: 8.600.000,-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  

 Datum ukončení realizace projektu: do 31. 5. 2018 

 Forma podpory: dotace – ex-post financování 
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Řešení integrovaného záchranného systému 

 Podporované aktivity:  

a) Stavební úpravy stanic ve stávající dislokaci, v odůvodněných 
případech stavba nového objektu, pořízení potřebného 
vybavení či technologií. 

b) Specializovaná technika a věcné prostředky: 

– pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových 
srážek a masivních námraz 

– pro výkon činností spojených s extrémním suchem 

 Veřejná podpora: podpořeny budou projekty nezakládající 
veřejnou podporu. 
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Řešení integrovaného záchranného systému 

 Území realizace: exponované území vymezené seznamem obcí 
s rozšířenou působností (ORP Sokolov) a zároveň území MAS. 

 Oprávnění žadatelé: obce zřizující jednotky PO a jednotky SDH: 

 JPO II: Bukovany, Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk nad 
Ohří 

 JPO III: Bukovany, Habartov, Krajková, Loket 

 Cílová skupiny: obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a 
krajů a organizačních složek státu, složky IZS. 
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Technika IZS 

 Hlavní aktivity: pořízení majetku ve vztahu k cíli projektu. 

 Nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy – JSDH – Dopravní 
automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí 
(potřebnost posuzuje HZS kraje – postup viz příloha 8A specifických 
pravidel). 

 Extrémní sucho: velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody. 

 Vedlejší aktivity: 

 Pořízení Studie proveditelnosti nebo jejích částí. 

 Výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na 
organizaci výbrěvých a zadávacích zařízení. 

 Povinná publicita projektu. 
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Stanice IZS 

Hlavní aktivity:  

 Stavební úpravy stanice základní složky IZS: zvýšení odolnosti 
stanice vůči účinkům mimořádné události. 

 Vybudování stanice základní složky IZS: zajištění odolnosti 
prostřednictvím nové dislokace v případě stanic, které jsou 
ohrožovány opakujícími se výskyty mimořádných událostí 
ohrožujících chod stanice, nebo u kterých není zajištěn 
přijatelná reakční doba pro nasazení složky IZS. 

Soulad s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek IZS“ (viz příloha 9 specifických pravidel). Nutné 
stanovisko HZS Kraje (viz příloha 7B specifických pravidel). 
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Stanice IZS 

Vedlejší aktivity:  

 Zpracování projektové dokumentace. 

 Zpracování Studie proveditelnosti nebo její části. 

 Zpracování zadávacích dokumentací k zakázkám a organizace 
výběrových a zadávacích řízení. 

 Povinná publicita projektu. 

 Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, 
autorský dozor). 

 Nákup pozemků. 

 Demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu. 
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IZS – Monitorovací indikátory: 

Aktivita „Technika pro IZS“: 

5 70 01 – Počet nové techniky a věcných prostředků 
složek IZS 

Aktivita „Stanice IZS“:  

5 75 01 – Počet nových a modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS 

Příloha č. 3 nadřazené výzvy „Metodické listy indikátorů“ 
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Řešení integrovaného záchranného systému 

 Výzva zveřejněna na: 

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

 Nadřazená výzva č. 69 „Integrovaný záchranný systém – 
Integrované projekty CLLD“ 

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-
Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD 

V nadřazené výzvě hledat specifická pravidla a obecná pravidla. Ve 
výzvě MAS všechny aktivity. 

 Pozor: kdo může žádat, o co může žádat, zdůvodnění dle 
podmínek IROPu 

 Další výzva na „hasiče“ v roce 2019.  
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Studie, strategie a plány v oblasti udrž. rozvoje 

 Vyhlášení výzvy: 3. 4. 2017 

 Ukončení výzvy: 1. 6. 2017, 13:00 

 Celková částka dotace pro výzvu: 1.400.000,-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: 1.473.684 Kč 

 Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014  

 Datum ukončení realizace projektu: do 31. 5. 2018 

 Forma podpory: dotace – ex-post financování 
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Studie, strategie a plány v oblasti udrž. rozvoje 

 Podporované aktivity:  

 Územní studie krajina (zpracování územních studií – pořizovaných podle 
stavebního zákona se zaměřením na veřejnou technickou infrastrukturu, 
veřejnou dopravní infrastrukturu nebo veřejná prostranství). 

 Územní studie veřejná infrastruktura (zpracování územních studií – 
pořizovaných podle stavebního zákona se zaměřením na veřejnou 
technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na 
veřejná prostranství). 

 Veřejná podpora: podpořeny budou projekty nezakládající 
veřejnou podporu. V případě kumulativního naplnění 
definičních znaků VP de minimis. 
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Studie, strategie a plány v oblasti udrž. rozvoje 

 Území realizace: území správního obvodu ORP Kraslice 

 Oprávnění žadatelé: ORP Kraslice 

 Cílová skupina: veřejná správa, občané, podnikatelé, subjekty 
ochrany přírody, obce, kraje 

 Nutno mít v době podání žádosti o podporu uzavřenou 
smlouvu s dodavatele! 
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Studie – Monitorovací indikátory: 

Výsledkový MI: 

9 02 10 – Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním 
plánem a územní studií 

Výstupové MI: 

9 02 10 – Počet územních studií – krajina 

9 02 04 – Počet územních studií – veřejná infrastruktura 

 Příloha č. 3 nadřazené výzvy „Metodické listy indikátorů“ 
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Řešení integrovaného záchranného systému 

 Výzva zveřejněna na: 

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

 Nadřazená výzva č. 45 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje – Integrované projekty CLLD“ 

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-
porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj 

V nadřazené výzvě hledat specifická pravidla a obecná pravidla. Ve výzvě 
MAS všechny aktivity. 

 Pozor: kdo může žádat, o co může žádat, nutno mít uzavřenou 
smlouvu s dodavatelem v době podání žádosti o podporu. 

 Nyní celá alokace na opatření.  
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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 3. 4. 2017 

• Ukončení příjmu žádostí: bude 1. 6. 2017 

• Přijatelnost a formální náležitosti: do 29 prac. dnů od ukončení 
příjmu žádostí (tj. do 14. 7. 2017) 

• Věcné hodnocení: do 30 prac. dnů od ukončení kontroly přijatelnosti 
a formálních náležitostí (tj. 25. 8. 2017) 

• Programový výbor: do 30 prac. dnů od ukončení věcného hodnocení 
(tj. do 10. 10. 2017) 

• ZoZ: do 24 prac. dnů od ukončení hodnocení MAS (tj. do 14.11.2017) 

 

 



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 (u IZS finanční připravenosti, u studií souhlas 

obcí, u vzdělávání stavební připravenost) 

2. Spolupráce – max. 15 bodů (u IZS 25 bodů v kritériu 1, u studií 25 bodů ve spolupráci) 

3. Počet obyvatel obce/města – max. 10 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. 45 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – 

integrované projekty CLLD“ 

– Č. 68  „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení – integrované projekty CLLD“ 

– Č. 69 „Integrovaný záchranný systém – 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 vzdělávání 

• Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost 
vzdělávacích zařízení. 

Předškolní vzdělávání: 
• Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020. 

• Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 
2016 – 2018. 

• Projekt vede k rozšíření stávající kapacity zařízení. 

• Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území. 

• Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminace a 
segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a 
další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření. 

• Projekt nezískal podporu s Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ. 

 

 



ZoZ – specifická pro vzdělávání - ZŠ 

• Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020. 

• Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání – NENAPRAVITELNÉ 

• Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčovým kompetencí: 
komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd, práce s digitálními technologiemi (může být 
nerelevantní). 

• Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a 
připojení k internetu (může být nerelevantní). 

• Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy – NENAPRAVITELNÉ 

• Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a 
segregaci marginalizovaných skupin,… 

• Projekt nezískal podporu z Národního fonud pro podporu MŠ a ZŠ. 

 

 



ZoZ – specifická pro vzdělávání – SŠ, VOŠ 

• Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020. 

• Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání – NENAPRAVITELNÉ 

• Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčovým kompetencí: 
komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd, práce s digitálními technologiemi (může být 
nerelevantní). 

• Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a 
připojení k internetu (může být nerelevantní). 

• Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy – NENAPRAVITELNÉ 

• Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a 
segregaci marginalizovaných skupin,… 

 

 



ZoZ – specifická pro vzdělávání – zájm., nef., cel. 

• Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání – NENAPRAVITELNÉ 

• Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčovým kompetencí: 
komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd, práce s digitálními technologiemi (může být 
nerelevantní). 

• Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území. 

• Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a 
segregaci marginalizovaných skupin,… 

• Projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity 
zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání – 
NENAPRAVITELNÉ 
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ZoZ – specifická pro IZS 

• Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s 
výhledem do roku 2023. 

• Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v 
podmínkách ČR v aktuálním znění. 

 



ZoZ – specifická pro IZS - technika 

• Projekt je souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavení 
základních složek IZS…“ 

• Projekt respektuje druh rizika (sucho, orkány a větrné smrště, 
sněhové srážky a masivní námrazy, havárie  nebezpečných látek) 
definovaných pro exponované území - NENAPRAVITELNÉ 

• Projekt přispívá: 
– Minimálně ke snížení negativních jevů mimořádné události. 

– Nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací. 

– Nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací 
při řešení mimořádných událostí. 

• Obce, které zřizují JPO, JSDH II a III doložily doporučující stanovisko 
HZS ČR. 



ZoZ – specifická pro IZS - stanice 

• Projekt je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek IZS…“ 

• Projekt zaměřený na zodolnění stanice základní složky IZS respektuje 
druh rizika (sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní 
námrazy, havárie nebezpečných látek) definovaných pro exponované 
území - NENAPRAVITELNÉ 

• Projekt zaměřený na výstavbu nové stanice základní složky IZS je 
realizován v jedné z uvedených příčin: chod stanice je ohrožován 
opakujícími se výskyty mimořádných událostí, dislokace, dispozice  a 
stav objektu nevyhovuje zásahovým podmínkám k řešení 
mimořádných událostí – NENAPRAVITELNÉ 

• Obce, které zřizují jednotky PO JSDH doložily doporučující stanovisko 
HZS ČR. 



 

 

 

 

 

 

82 



ZoZ – specifická pro studie 

• Žadatel má uzavřenou smlouvu s dodavatelem na pořízení dokumentů 
územního rozvoje – NENAPRAVITELNÉ 

• Územní studie se zpracovává v území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností – NENAPRAVITELNÉ 

• Územní studie, zaměřená na veřejnou infastrukturu, musí splňovat alespoň 
jedno z těchto kritérií: 
– Územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné technické infrastruktura ve vazbě 

na TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR na územní správního obvodu ORP. 
– Územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě 

na TEN-T nebo na záměry vyplývající z PÚR na územní správního obvodu ORP. 
– Územní studie ORP je zpracovaná na veřejná prostranství, v souladu s územními 

plány pro vybrané území správního obvodu ORP. 

• Územní studie zaměřená na řešení krajiny, musí splňovat následující 
kritérium: 
– Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou 

infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou 
úmluvu o krajině na území správního obvodu ORP. 
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Povinná příloha MAS Sokolovsko 

! Soulad projektu s SCLLD MAS Sokolovsko 

! Připravenost projektu (u IZS finanční připravenost, u studií souhlas 
obcí v ORP, u vzdělávání stavební připravenost) 

! Spolupráce 

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

! 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 
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Způsob podání žádosti – IS KP14+ 
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Způsob podání žádosti – Registrace do IS KP14+ 

91 



Způsob podání žádosti - založení žádosti o 
podporu 

92 

  



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

94 



Najít nadřazenou výzvu! 

95 



Vybrat podvýzvu! 

96 



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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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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