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Program semináře 

1. Aktuální informace ke stavu hodnocení žádostí o podporu v 
Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko. 

2. Postup a specifika podání podstatné změny v integrovaných 
projektech. 

3. Nejčastější chyby v žádostech o podporu (FNP, věcné 
hodnocení) 

4. Připravované výzvy v Programovém rámci IROP CLLD MAS 
Sokolovsko v roce 2018. 

5. Kritéria věcného hodnocení. 

6. Dotazy, diskuze. 
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Výzvy MAS vyhlášené v roce 2017 
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výzva přijato žádostí počet žádostí 
hodnocených ZoZ 

č. 1 „doprava“ 9 9 (z toho 1 x ZoZ) 

č. 2 „sociální 
inkluze“ 

3 1 žadatel odstoupil 2 

č. 3 „památky“ 1 1 (před vydáním PA) 

č. 4 „sociální 
podnikání“ 

4 1 žádost neprošla 
věcným hodnocením 

3 

č. 6 „školy“ 7 2 žadatelé odstoupili 5 

č. 7 „hasiči“ 3 1 žádost se nevešla do 
alokace opatření 

2 

celkem 27 22 



Celkově stav CLLD IROP k 27. 10. 2017 
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Celkem vyhlášena výzva  65 MAS  

Celkem vyhlášeno 223 výzev 

Z toho uzavřeno 136 výzev 

Zaregistrováno žádostí 355 

Z toho v negativním stavu 17 

Na ZoZ předáno 159 žádostí z 49 výzev MAS 

ZoZ zahájeno u  14 výzev 



Změny ve výzvách vyhlášených v roce 2017 

• Změna data ukončení realizace projektu z 31. 5. 2018 
na 16. 9. 2018. 

• Změny ve výzvách zveřejněny na webu MAS 
Sokolovsko:  

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

• Žadatelé si mohou podat žádost o podstatnou změnu 
spočívající v prodloužení data ukončení realizace 
projektu. 
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Změny v projektech IROP 

• Žadatel má povinnost hlásit CRR změny v projektu mezi 
podáním žádosti a ukončením udržitelnosti. 

• ŽoZ se podává pomocí MS 2014+.  

• Změny týkající se veřejných zakázek: modul „Veřejné 
zakázky“ v MS 2014+. Pokud je dopad na projekt (např. 
finanční plán, harmonogram), pak nutno zároveň ŽoZ. 

• V době realizace: nejprve mít schválenou ŽoZ, pak předložit 
ŽoP. 

• Rozhodnutí o změně do 20 pracovních dnů od podání žádosti 
v MS 2014+. Lze vyzvat k doplnění informací (5 prac. dnů). 
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Změny v projektech IROP 

• Před vydáním právního aktu (PA): schvaluje CRR. 

• Po vydání PA: 

– Vliv na PA – schvaluje ŘO IROP (Změny, které mají vliv na aktivity projektu, 
splnění účelu a cílů projektu nebo vliv na dobu realizace či udržitelnosti 
projektu, nesmí příjemce provést bez předchozího souhlasu ŘO IROP. 
Změnové řízení v MS 2014+ musí být zahájeno před vlastní realizací změny.) 

– Bez vlivu na PA – schvaluje CRR 

• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – kapitola č. 16, 
postup podání ŽoZ v příloze č. 18. 

• Nelze schválit změnu, která má vliv na hodnocení, včetně 
bodů ve věcném hodnocení! 

 

 

 

 

 

 

10 



Změny v integrovaných projektech 

• Kapitola 16.6 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 

• Nutno vyjádření nositele IN (MAS Sokolovsko). 

• Potvrzené vyjádření vložit jako přílohu ŽoZ v záložce 
„Dokumenty“ v MS 2014+. 

• Pozor na vliv na body ve věcném hodnocení: např. místo 
realizace projektu! 

• Vzor přílohy vyjádření MAS Sokolovsko na webu: 

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/irop/ 
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Dokumenty vztahující 
se k popisu žádosti o 
změnu, nepropisují se 
na projekt. 

Dokumenty 
vztahující se k 
změně projektu. 
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CLLD FNP opravy v žádostech 
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výzva přijato žádostí 1. oprava 2. oprava 

č. 1 „doprava“ 9 6 2 

č. 2 „sociální inkluze“ 3 2 0 

č. 3 „památky“ 1 0 0 

č. 4 „sociální podnikání“ 4 3 1 

č. 6 „školy“ 7 3  1 

č. 7 „hasiči“ 3 1 0 

celkem 27 15 4 



Nejčastější chyby FNP CLLD 

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě – soulad 
mezi informacemi v částech žádosti: 

– Nastavení etap: 

• Etapy x harmonogram 

• Začátek realizace projektu = první způsobilý výdaj nárokovaný v 
rozpočtu ve způsobilých výdajích 

• Realizace x plán vyúčtování: např. v letech 2017 a 2018 realizace, 
jednoetapový projekt, v plánu vyúčtování to musí být uvedeno 
ve 2. roce. 
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Nejčastější chyby FNP CLLD 

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě – soulad 
mezi informacemi v částech žádosti: 

– V žádosti a ve studii proveditelnosti jiné popisy u horizontálních 
principů, nebo jiné vlivy (pozitivní, neutrální). 

– Odlišnosti v popisech a v číslech v žádosti a ve studii proveditelnosti 
nebo v Povinné příloze MAS Sokolovsko. 

– Slovní popis rekonstrukce neodpovídá projektové dokumentaci, 
pozor na slovo „oprava“. 

– Zapomenutá příloha. 
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Nejčastější chyby FNP CLLD 

2. Monitorovací indikátory: dle popisu v metodickém listu MI: 

• Např. sociální služby: 

– MI 5 54 02 „Počet poskytovaných druhů sociálních služeb“ – do 6 
měsíců po ukončení realizace 

– MI 6 75 10 „Kapacita služeb a sociální práce“ – v době ukončení 
realizace projektu 

– MI 5 54 01 „Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci“ – v 
době ukončení realizace projektu 

• Např. sociální podnikání: 

• 1 01 05 „Počet nových podniků, které dostávají podporu“ – vykazovat 
u podniků s méně než 3 letou historií 
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Nejčastější chyby FNP CLLD 

3. Soulad projektu se SCLLD – nedostatečný popis, nutno uvést 
odkaz na konkrétní kapitoly analytické části či SWOT analýzu. 

4. Překročeny celkové způsobilé výdaje. 

5. Slovní popis neodpovídá aktivitám projektu. 
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Věcné hodnocení – ztráty bodů 

1. Dopad projektu – nutno konkrétně popsat. 

2. Projednání s cílovou skupinou – nedoloženo vše potřebné. 

3. Návaznost projektu – dobře popsat v souvislosti s 
realizovaným projektem. 

4. Stavební připravenost – nebylo doloženo stavební povolení. 

5. Velikost rozpočtu. 

6. Místo realizace projektu. 

7. Počet partnerských smluv. 
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ZoZ – co zatím přišlo 

• MI: vyplňovat dle pokynů v metodickém listu, např. cílové 
hodnoty u výsledkových MI, datum dosažení hodnoty MI, při 
úpravě MI nutno upravit také ve studii proveditelnosti. 

• Stanovení ceny v položce rozpočtu: doložit průzkum cen, 
vypsat do tabulky. 

• Rozpočet: u každé položky musí být uvedeno, zda patří do 
hlavní či vedlejší aktivity. 

• Uvést všechny osoby s podílem v právnické osobě žadatele, 
příp. osoby, u nichž má žadatel podíl. 

• Doložit vlastnictví ke všem pozemkům. 
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CLLD IROP výzvy v roce 2018 
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výzva aktivity Alokace (dotace z 
EFRR) 

č. 8 „doprava II“ Cyklodoprava, nízkoemisní a 
bezemisní vozidla 

15.535.528,82 Kč 

č. 9 „hasiči II“ Stanice IZS, technika IZS 3.602.109,48 Kč 

č. 10 „sociální inkluze 
II“ 

Sociální služby, komunitní 
centra, sociální byty 

8.891.657,72 Kč 

č. 11 „sociální 
podnikání II“ 

Sociální podnikání 5.335.322,98 Kč 

č. 12 „studie II“ Územní studie (krajina, veřejná 
infrastruktura 

1.400.000 Kč 



CLLD IROP výzvy v roce 2018 
• Vyhlášení výzev 01/2018. 

• Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS 2014+ v 03/2018. 

• Dotace 95 % z EFRR, ex-post. 

• Datum ukončení realizace projektu nejpozději 31. 12. 2020. 

• Datum zahájení realizace projektu od 1. 1. 2014. 

• Min. výše CZV 400 tis. Kč. 

• Max. výše CZV 6 mil. Kč u dopravy, a sociální inkluze. 

• Max. výše CZV 3.791.694 Kč u hasičů. 

• Max. výše CZV 5.616.129 Kč u sociálních podniků. 

• Max. výše CZV 1.473.684 Kč u studií. 

• Revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 
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Výzva č. 8 „doprava II“  

• Pouze cyklodoprava (výstavba nových a rekonstrukce 
stávajících cyklotras a cyklostezek), nízkoemisní a bezemisní 
vozidla. 

• Nadřazená výzva č. 53 

• Revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, např.: 

– Odstranění některých příloh. 

– Úpravy v kapitole způsobilé a nezpůsobilé výdaje. 

– Upřesnění textů v mnoha kapitolách. 

– Doplnění osnovy studie proveditelnosti. 

– Odstranění povinnosti dokládat ceny obvyklé u všech typů výdajů. 
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Chyby v projektech v SC 1.2 

• Chybně vyplněná karta souladu s principy udržitelné mobility. 

• Chybí popis eliminace negativního vlivu dopravy na životní 
prostředí. 

• Chyby v zaměření – např. „oprava“. 

• Chybně zařazené vyvolané investice – spadají do vedlejších aktivit. 
Nutno odůvodnit ve studii proveditelnosti. 

• Špatné zařazení výdajů mezi hlavní a vedlejší aktivity. Nezpůsobilé 
výdaje jsou uvedeny ve způsobilých. 

• Cílová hodnota MI neodpovídá údajům v projektové dokumentaci. 

• Doprovodná infrastruktura musí souviset s realizací projektu, např. 
cyklostojany musí být u cyklostezky, nikoliv na druhé straně města. 
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Výzva č. 9 „hasiči II“ 

• Aktivity: technika IZS, stanice IZS 

• Nadřazená výzva č. 69 

• Revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, např.: 

– Upřesnění u příloh k územnímu rozhodnutí, žádosti o stavební 
povolení, položkovému rozpočtu stavby. 

– Upřesnění u MI 5 70 01 – jednotka je „set“. 

– Upřesnění textů v mnoha kapitolách. 

– Doplnění osnovy studie proveditelnosti. 

– Postup při získání stanoviska HZS kraje – příloha č. 9 – úprava. 

– Aktualizace normativu: nadprůměrné sněhové srážky a námrazy, 
orkány a větrné smrště, extrémní sucho. 
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Zajímavosti k SC 1.3 

• Úhrada nákladů na zásah jednotky hasičů není příjmem 
projektu. 

• Stanovisko HZS kraje je vydáno pouze v případě souhlasu s 
projektem. 

• Žadatelem je obec zřizující JPO II nebo JPO III, nikoliv JSDH. 
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Výzva č. 10 „sociální inkluze II“ 

• Aktivity: soc. služby, komunitní centra, soc. byty 

• Nadřazená výzva č. 62 

• Revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, např.: 

– Odstranění některých příloh žádosti 

– Upřesnění textů u MI 

– Upřesnění požadavků na příjmy projektů u KC 

– Odstranění povinnosti dokládat cenu obvyklou u všech typů výdajů 

– Výstavba a koupě sociálních bytů pouze mimo základní sídelní 
jednotky uvedené v příloze č. 16 (výklad je, že lze rekonstrukce bytů) 
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Zajímavosti k SC 2.1 

• U soc. služeb musí mít poskytovatel pověřovací akt (vydaný v 
souladu s čl. 4 Rozhodnutí 2012/21/EU). Nutno do konce 
doby udržitelnosti, může být více pověřovacích aktů na sebe 
navazujících. Riziko vrácení celé dotace! 

• KC si nemusí vydělat na svůj základní provoz. 

• Úhrada za aktivity KC musí být „symbolická“. 

• V KC je povinnost zajistit sociálního pracovníka, nestačí 
pracovníka v sociálních službách. 
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Zajímavosti k SC 2.1 

• Základní vybavení soc. bytu – jen to, co se nedá z bytu 
jednoduše odnést pryč. 

• Sociální bydlení – dva druhy veřejné podpory: 

– Podpora de minimis SOHZ (pozor na limit, součet za dvě po sobě 
jdoucí účetní období nesmí přesáhnout 500 000 Euro) 

– Pověření k výkonu SOHZ (vyrovnávací platba dle pověření, u 
individuálních výzev na soc. bydlení nebyla ani jedna žádost dle 
tohoto typu veřejné podpory) 
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Chyby v SC 2.1 

• Půjčování kompenzačních pomůcek za úhradu. Pokud 
pomůcky slouží přímo doma u uživatele – ANO. Pokud jsou 
pomůcky pořizovány za účelem pronájmu – NE. 

• Terminologie u cílových skupin – jiné pojmy jsou v zákoně č. 
108/2006 Sb. a jiné v IROP. 

• U nízkoprahových zařízení pro děti a mládež nemůže být 
cílovou skupina jen do 15 let věku. 

• Investice musí vést ke zkvalitnění služby, nelze jen „nová 
střecha“. 

• Nejde na „opravu“, provozní výdaje. 
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Výzva č. 11 „sociální podnikání II“ 

• Nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup 
zařízení a vybavení. 

• Nadřazená výzva č. 65 

• Nový sociální podnik:  

– Nový subjekt založený jako sociální podnik, dosud nezahájil činnost. 

– Rozšíření stávajícího podnikatelského subjektu – tj. podnik fungoval, 
ale nebyl sociálním. Nutno nyní nový předmět podnikání, nově 
zřízená živnost, nový obor v rámci živnosti volné. 

• Rozšíření sociálního podniku: podnik již byl sociálním 
podnikem, nemusí mít novou živnost, stačí inovovat. 
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Zajímavosti k SC 2.2 

• OSVČ může zaměstnat sám sebe, pokud je cílovou skupinou. 

• NNO jako soc. podnik musí ve stanovách, že může podnikat a může 
generovat zisk. 

• Technické zhodnocení pronajatých prostor – vlastníkem musí být 
oprávněný žadatel (v případě soc. podnikání i obec). 

• Nelze: zemědělská prvovýroba, komerční návštěvnická zařízení 
(např. hotel, penzion), restaurace, bary, pivnice, komerční 
volnočasová zařízení, lázeňské provozy. 

• Povoleny drobné provozovny ve stravování. Nesmí to být sociální 
služba.  

• Žadatel může mít restauraci, ale k tomu vyrábět výrobky, musí to 
být účetně odděleno. 
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Zajímavosti k SC 2.2 

• Deklarace principů soc. podnikání: u právnické osoby v 
zakládacích listinách, u OSVČ např. na webu. 

• K principům soc. podnikání se přihlašuje za celé IČO. 
Ukazatele se počítají z celé ekonomické aktivity. 

• MI – počet osob z cílové skupiny – kdyby se nedařilo naplnit, 
informovat dopředu CRR a řešit jako změnu projektu. 

• MI 1 01 05 „Počet nových podniků, které dostávají podporu“ 
– jen pro nové podniky, přiděleno IČO před méně než 3 roky 
před datem začátku realizace projektu. 
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Zajímavosti k SC 2.2 

• De minimis – nenapravitelné kritérium ZoZ, nutno uvést do 
žádosti všechny podniky, které spadají do definice jednoho 
podniku. 

• Povinná publicita projektu – pouze plakát A3. Pokud si 
žadatel chce udělat webové stránky s publicitou, musí to být 
hrazeno mimo prostředky projektu. 
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Výzva č. 12 „studie II“ 

• Žadatele pouze město Kraslice. 

• Studie zaměřené na krajinu a územní infrastrukturu. 

• Nadřazená výzva č. 45. 

• Ve verzi 3.0 směrnice a hodnoticích kritérií je opět povinnost 
věcného hodnocení. 

• Pozor: Výběrové řízení na dodavatele nutno mít před 
podáním žádosti o podporu. 

• U výzev na přímo byly problémy pouze s podmínkami na 
dodavatele v rámci VŘ. 
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Program semináře 

1. Aktuální informace ke stavu hodnocení žádostí o podporu v 
Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko. 

2. Postup a specifika podání podstatné změny v integrovaných 
projektech. 

3. Nejčastější chyby v žádostech o podporu (FNP, věcné 
hodnocení) 

4. Připravované výzvy v Programovém rámci IROP CLLD MAS 
Sokolovsko v roce 2018. 

5. Kritéria věcného hodnocení. 

6. Dotazy, diskuze. 
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CLLD IROP postup hodnocení: 

1. Formální náležitosti a přijatelnost – kancelář MAS 

2. Věcné hodnocení – Výběrová komise MAS 

3. Výběr projektů – Programový výbor MAS 

4. Závěrečné ověření způsobilosti projektu - CRR 
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CLLD IROP kritéria věcného hodnocení: 

1. Připravenost projektu: rozděleno na projekty se stavební 
částí a bez stavební části: 

– Doložena stavební a finanční připravenost – 10 b. 

– Doložena pouze stavební, nebo pouze finanční připravenost – 5 b. 

– Nedoloženo – 0 b. 

– U projektů bez stavební části (pouze pořízení vybavení nebo majetku 
bez stavebních úprav) doložena pouze finanční připravenost  – 10 b. 
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CLLD IROP kritéria věcného hodnocení: 

2. Spolupráce – partnerské smlouvy (15 b., 8 b., 0 b.) – u studií (25 
b., 12 b. 0 b.) 

3. Počet obyvatel obce (max. 10 b.) – není u hasičů a studií  

4. Dopad projektu na území více obcí (10 b., 5 b., 0 b.) 

5. Potřebnost (10 b., 0 b.) 

6. Finanční náročnost (15 b., 7 b., 0 b.) – u hasičů (25 b., 12 b., 0 b.) 

7. Projednání záměru se zástupci cílových skupin (15 b., 7 b., 0 b.) 

8. Návaznost (15 b., 0 b.) 

Pozn.: minimálně dosáhnout 50 bodů ze 100. 
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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 
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Kontakt:  Ing. Markéta Hendrichová 

E-mail:   hendrichova@mas-sokolovsko.eu 

Mobil:  +420 604 170 443 

 

Sídlo MAS:  Nám. Míru 230, Březová 

Kancelář: Ondříčkova 537, Sokolov 
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