
Seminář k Programovému rámci IROP 

Datum a místo: 13. 3. 2023, Loket

Přednášející: Ing. Markéta Hendrichová



Program:

1) Představení vyhlášených výzev č. 1 až 3 CLLD IROP MAS Sokolovsko

2) Postup příjmu a hodnocení projektových záměrů

3) Jak vyplnit projektový záměr

4) Kritéria věcného hodnocení a kritéria závěrečného ověření způsobilosti

5) Dotazy, diskuze



Obecně k výzvám č. 1 až 3

• Výzvy vyhlášeny 1. 3. 2023. Ukončení příjmu 28. 4. 2023 v 8:00.

• Kolová výzva s věcným hodnocením.

• Na MAS se odevzdávají projektové záměry.

• Dotace 95 % a ex-post.

• 5 let udržitelnost.

• Omezen počet žádostí o podporu: jeden žadatel (IČ) maximálně jedna žádost o 

podporu do dané výzvy.

• Způsobilost výdajů od 1. 1. 2021.

• Ukončení realizace projektu do 30. 6. 2029. Realizace nesmí být ukončena před 

podáním žádosti o podporu. 



Výzva č. 1 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti 
sociálních služeb

• Alokace 1 538 678 Kč (dotace), tj. 1 619 661 Kč (celkové způsobilé výdaje)

• Minimum je 500 000 Kč CZV na projekt. Maximum do výše alokace.

• Specifická pravidla v nadřazené výzvě č. 49: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

2027/vyzvy/49vyzvairop

• Monitorovací indikátory:

• 554 010 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci (zázemí)

• 554 401 Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení 

nepobytových sociálních služeb (osoby)

• 554 601 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za 

rok (uživatelé/rok)

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/49vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/49vyzvairop


Výzva č. 1 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti soc. služeb

• Infrastruktura sociálních služeb: sociální služby poskytované podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách

• Nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří 

podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a 

pobytových služeb prevence.

• V případě nákupu vozidel pro sociální služby se musí jednat o vozidla na alternativní 

paliva (CNG/elektro/vodík) nebo na konvenční paliva (benzín/diesel), v obou 

případech splňující emisní limit 50 g CO2/km. 

• Automobil: Kniha jízd a další dokumenty. Vždy 100% použití pro cíl projektu.

• Zásady udržitelnosti v oblasti životního prostředí: viz specifická pravidla



Výzva č. 1 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti soc. služeb

Účel projektu:

a) Vybudování/pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb dle zákona

b) Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona

• Přímé výdaje, nepřímé a paušální náklady (paušál 7 %).

Přímé výdaje:

• Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy, vč. zvýšení energetické účinnosti 

při renovaci/výstavbě budov (kód 044)

• Nákup stavby

• Pořízení majetku/pořízení vybavení staveb

• DPH (podmínky viz obecná pravidla)



Výzva č. 1 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti soc. služeb

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu: Nákup pozemku

Nepřímé náklady (7 % paušál): 

• Dokumentace žádosti o podporu

• Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu

• Administrativní kapacity a řízení projektu

• Poplatky

• Režijní, provozní a jiné náklady

• Publicita projektu

• Další: např. dobíjecí stanice, úpravy venkovního prostranství, spotřební materiál



Výzva č. 1 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti soc. služeb

• Příloha č. 7: Podporované sociální služby z IROP 2021 – 2027

• Promítnout přílohu



Výzva č. 2 Rozvoj dopravní infrastruktury obcí - cyklodoprava
• Alokace 13 848 098 Kč (dotace), tj. 14 576 945 Kč (CZV)

• Minimum CZV na projekt 500 000 Kč, maximum do alokace výzvy

• Specifická pravidla v nadřazené výzvě č. 60: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

2027/vyzvy/60vyzvairop

• Monitorovací indikátory:

• 761 101 Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura (počet kilometrů)

• 761 201 Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury (uživatelé/rok)

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop


Výzva č. 2 Rozvoj dopravní infrastruktury obcí - cyklodoprava
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu:

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty 

sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající 

komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury.

• Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro 

cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.



Výzva č. 2 Rozvoj dopravní infrastruktury obcí - cyklodoprava
Vyhrazená komunikace pro cyklisty: C8a/b, C9a/b, C10a/b

Cyklistická zóna: IZ9a/b

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty: IP20a/b

Rekonstrukce/modernizace: stavební úpravy stávající stezky spojené s přestavbou 

zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev, jejímž výsledkem je změna nivelety, 

směrového vedení nebo šířkového uspořádání stezky, nebo alespoň souvislé úpravy 

povrchu odpovídající části hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v trase 

existujícího liniového opatření.



Výzva č. 2 Rozvoj dopravní infrastruktury obcí - cyklodoprava
• Nelze financovat: silnice a místní komunikace běžně přístupné provozu motorových 

vozidel, účelové komunikace, parkoviště pro automobily, provozovny.

• Technické řešení: normy a vyhlášky viz specifická pravidla.

• Přímé výdaje na hlavní část projektu: výstavba a stavební úpravy – podrobnosti viz 

specifická pravidla.

• Za součást infrastruktury pro cyklistickou dopravu se považuje také výrobna 

elektrické energie z obnovitelného zdroje. Vyrobenou energii lze využít k pokrytí 

vlastní spotřeby podpořené infrastruktury.

• Přímé výdaje na doprovodnou část projektu: limity viz specifická pravidla

• Nepřímé náklady: paušální sazba 7 %.



Výzva č. 2 Rozvoj dopravní infrastruktury obcí - cyklodoprava
• Doklad prokazující povolení umístění stavby v území podle stavebního zákona.

• Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona.

• K žádosti o podporu musí být alespoň podaný návrh (žádost o vydání stavebního 

povolení). Pravomocný akt stvrzující povolení k realizací stavby je žadatel povinen 

doložit nejpozději k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

• V případě společného stavebního a územního řízení je nutné mít povolení nejpozději 

k datu registrace žádosti o podporu.

• Rozpočet stavebních prací.

• Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů.

• Karta souladu s principy udržitelé mobility. 



Výzva č. 2 Rozvoj dopravní infrastruktury obcí - cyklodoprava
• Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu.

• Smlouva o spolupráci – pokud je projekt realizován na území více obcí.

Promítnout přílohu: klimatické prověřování



Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
• Alokace 13 078 758 Kč (dotace), tj. 13 767 114 Kč (CZV)

• Minimum CZV na projekt 350 000 Kč, maximum CZV na projekt 6 000 000 Kč

• Specifická pravidla v nadřazené výzvě č. 48: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

2027/vyzvy/48vyzvairop 

• Monitorovací indikátory:

• 500 002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení (zařízení) – MŠ a DS

• 500 401 Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok 

(uživatelé/rok) – MŠ a DS

• 500 501 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za 

rok (uživatelé/rok) - ZŠ

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop


Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
• Monitorovací indikátory:

• 509 011 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání (osoby) – MŠ a DS

• 509 031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených 

vzdělávacích zařízeních (osoby) – ZŠ

• 509 001 Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání 

(osoby) – MŠ a DS



Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

• Navýšení kapacit v MŠ.

• Zvyšování kvality podmínek MŠ pro poskytování vzdělávání, vč. vzdělávání dětí se 

SVP, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky 

identifikovány krajskou hygienickou stanicí.

• Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.



Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
• Zásady udržitelného rozvoje.

• Navýšení kapacity v souvislosti s konfliktem na Ukrajině: v IROP se vychází z původní 

kapacity MŠ.

• Navyšování kapacit nebo vznik nového zařízení: nutno dosáhnout na začátku 

každého školního roku minimálně 80 % obsazenosti.

• Odstranění hygienických nedostatků provozu MŠ bez výjimky z hygienických 

požadavků stanovených v par. 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví.



Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
• Přímé výdaje: stavba, výdaje na zvýšení energetické účinnosti budov (kód 044), 

nákup vybavení pro potřeby provozu předškolního zařízení, nákup pozemku (limit), 

nákup stavby, DPH.

• Nepřímé náklady: 7 % paušál: např. hračky a herní prvky, úpravy venkovního 

prostranství, učební pomůcky, parkovací místa.



Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny na učebny neúplných škol

• Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní 

vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.

• Vnitřní konektivita škol.

• Školní družiny a školní kluby.

• Učebny neúplných škol.

• Doprovodná část: budování a modernizace zázemí: pro školní poradenská pracoviště 

a pro práci s žáky se SVP, pro pedagogické i  nepedagogické pracovníky (např. 

kabinety), vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální 

inkluzi (např. veřejně přístupné sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti).



Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
Odborné učebny ZŠ: vázat na vzdělávací oblasti a obory RVP ZV:

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

• Člověk a jeho svět

• Matematika a její aplikace

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

• Člověk a svět práce

• Umění a kultura (pouze obor výtvarná výchova)

• A průřezové téma RVP ZV: enviromentální výchova



Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
Učebny neúplných škol:

• Neposkytuje z organizačních důvodů vzdělávání ve všech 9 ročnících.

• ZŠ s malotřídním uspořádáním (třída jakožto organizační jednotka, která má svůj 

třídní výkaz).

• Definici neúplné školy musí ZŠ naplnit v okamžiku podání žádosti o podporu – viz 

tabulka ve výzvě.

• Při realizaci projektu nebo v době udržitelnosti je možné, aby došlo ke změně 

neúplné školy na školu úplnou.



Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
• Nelze podpořit víceletá gymnázia, ZUŠ, třídy a školy zřizované podle par. 16 odst. 9 

školského zákona.

• Nelze podpořit školní jídelny, vývařovny a výdejny.

• Doprovodnou část projektu lze realizovat pouze ve škole (školní družině, školním 

klubu), která je podpořeným zařízením a realizuje alespoň jednu z hlavních částí 

projektu, tj. odborné učebny, vnitřní konektivitu, školní družinu či školní klub, 

učebny neúplných škol.

• Zásady udržitelného rozvoje.



Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
• Standard konektivity.

• Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a 

neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo 

polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními 

technologiemi.

• Využívání učebny neúplných škol minimálně 75 % časového využití pro formální 

výuku a neformální vzdělávání.

• Vznik či modernizace zázemí pro komunitní aktivity a jeho zpřístupnění po vyučování 

v rozsahu minimálně 5 hodin (300 min) za týden jako centra vzdělanosti a 

komunitních aktivit pro veřejnost.



Výzva č. 3 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzděl.
• Přímé výdaje na hlavní část projektu: stavba, nákup vybavení, vnitřní konektivita, 

nákup stavby, DPH.

• Přímé výdaje na doprovodnou část projektu: budování a modernizace zázemí školy 

(limit max. 30 % CZV). Sem patří také zvyšování energetické účinnosti (kód 044). 

Nákup pozemku (limit) a DPH.

• Nepřímé náklady: paušál 7 %, např. parkovací místa, úpravy veřejného prostranství, 

hřiště, knihy a učebnice, elektronika, hardware a software, bezpečnostní prvky u 

vstupu do budovy.



Postup příjmu a hodnocení projektových záměrů



Postup příjmu a hodnocení projektových záměrů
• Důležitý termín: 28. 4. 2023, 8:00

• Záměry a přílohy e-mailem na adresu: irop@mas-sokolovsko.eu

• Záměr v pdf a elektronicky podepsat (doporučení: do předmětu e-mailu číslo výzvy)

• Administrativní kontrola: kancelář MAS, lze jednou vrátit k doplnění

• Věcné hodnocení: Výběrová komise MAS

• Výběr projektů: Programový výbor, vybrané projekty a náhradní projekty

• Vyjádření MAS o souladu projektu se SCLLD MAS Sokolovsko: platnost 60 kalen. Dnů

• Plná žádost o podporu v ISKP21+: příloha vyjádření o souladu, jako signatáře nasdílet 

ředitelku MAS Sokolovsko a jako čtenáře manažerku Progr. rámce IROP

• Závěrečné ověření způsobilosti: Centrum pro regionální rozvoj

mailto:irop@mas-sokolovsko.eu


Informace
• Směrnice MAS Sokolovsko: https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/smernice/

• Výzvy MAS Sokolovsko: https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/vyzvy-2/

• Informace k IROP: https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/informace/

https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/smernice/
https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/vyzvy-2/
https://www.mas-sokolovsko.eu/irop/informace/


Jak vyplnit projektový záměr – promítnout přílohu



Kritéria věcného hodnocení a závěrečného ověření způsobilosti



Kritéria
Administrativní kontrola: 

• Vyplnění všech údajů

• Doložení všech příloh

• Soulad v informacích, vč. základního souladu s podmínkami výzvy

• Podpis oprávněnou osobou

Věcné hodnocení: Výběrová komise MAS, kritéria se liší pro každou výzvu.



Kritéria věcného hodnocení: výzva č. 1 sociální infrastruktura
1) Soulad se strategií obce či mikroregionu

• Projekt je přímo uveden ve strategii: 20 bodů

• Projekt rámcově vychází ze strategie: 10 bodů

• Návaznost nedoložena: 0 bodů

• Termín schválení strategického dokumentu musí být před 1. 3. 2023



Kritéria věcného hodnocení: výzva č. 1 sociální infrastruktura
2) Ekonomická efektivita projektu:

• Požadovaná výše CZV na jednotku indikátoru 554 601 „Počet uživatelů nových nebo 

modernizovaných zařízení sociální péče za rok“:

• O více než 15 % nižší než průměr na výzvě: 20 bodů

• Průměr nebo o max. 15 % vyšší nebo o max. 15 % nižší než průměr: 10 bodů

• O více než 15 % vyšší než průměr na výzvě: 0 bodů

• Jeden projekt na výzvě: automaticky 20 bodů



Kritéria věcného hodnocení: výzva č. 1 sociální infrastruktura
3) Výše celkových způsobilých výdajů projektu:

• Částka CZV je 540 000 Kč nebo nižší: 25 bodů

• Částka CZV je od 540 001 Kč max. do 1 100 000 Kč: 13 bodů

• Částka CZV je více než 1 100 000 Kč: 0 bodů

4) Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován: max. 10 bodů

5) Působnost sociální služby:

• V rámci jedné obce: 0 bodů

• V rámci 2 obcí: 13 bodů

• V rámci 3 a více obcí: 25 bodů



Kritéria věcného hodnocení: výzva č. 2 cyklodoprava
1) Soulad se strategií obce či mikroregionu

• Projekt je přímo uveden ve strategii: 20 bodů

• Projekt rámcově vychází ze strategie: 10 bodů

• Návaznost nedoložena: 0 bodů

• Termín schválení strategického dokumentu musí být před 1. 3. 2023



Kritéria věcného hodnocení: výzva č. 2 cyklodoprava
2) Ekonomická efektivita projektu:

• Požadovaná výše CZV na jednotku indikátoru 761 101 „Podpořená specializovaná 

cyklistická infrastruktura“:

• O více než 15 % nižší než průměr na výzvě: 20 bodů

• Průměr nebo o max. 15 % vyšší nebo o max. 15 % nižší než průměr: 10 bodů

• O více než 15 % vyšší než průměr na výzvě: 0 bodů

• Jeden projekt na výzvě: automaticky 20 bodů



Kritéria věcného hodnocení: výzva č. 2 cyklodoprava
3) Výše celkových způsobilých výdajů projektu:

• Částka CZV je 5 000 000 Kč nebo nižší: 25 bodů

• Částka CZV je od 5 000 001 Kč max. do 9 000 000 Kč: 13 bodů

• Částka CZV je více než 9 000 000 Kč: 0 bodů

4) Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován: max. 10 bodů

5) Připravenost projektu

• Zahájena stavební realizace: 25 bodů

• Ukončena zadávací a výběrová řízení na hl. aktivity: 13 bodů

• Není doložena připravenost viz výše: 0 bodů



Kritéria věcného hodnocení: výzva č. 3 vzdělávání
1) Projekt zahrnuje environmentální aspekty:

• Využití OZE (min. 5 % rozpočtu nebo při využití ke vzdělávání)

• Preference rekonstrukce existujícího objektu před výstavbou nového objektu

• Využití brownfieldu

• Dva a více aspektů: 10 bodů

• Jeden aspekt: 5 bodů

• Nezahrnuje výše uvedený enviro aspekt: 0 bodů



Kritéria věcného hodnocení: výzva č. 2 vzdělávání
1) Soulad se strategií obce či mikroregionu

• Projekt je přímo uveden ve strategii: 30 bodů

• Projekt rámcově vychází ze strategie: 15 bodů

• Návaznost nedoložena: 0 bodů

• Termín schválení strategického dokumentu musí být před 1. 3. 2023



Kritéria věcného hodnocení: výzva č. 2 vzdělávání
2) Ekonomická efektivita projektu:

• Požadovaná výše CZV na jednotku indikátoru 509 031 „Kapacita rekonstruovaných či 

modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních“ nebo 509 001 

„Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání“:

• O více než 15 % nižší než průměr na výzvě: 25 bodů

• Průměr nebo o max. 15 % vyšší nebo o max. 15 % nižší než průměr: 13 bodů

• O více než 15 % vyšší než průměr na výzvě: 0 bodů

• Jeden projekt na výzvě: automaticky 25 bodů



Kritéria věcného hodnocení: výzva č. 3 vzdělávání
3) Výše celkových způsobilých výdajů projektu:

• Částka CZV je 2 000 000 Kč nebo nižší: 25 bodů

• Částka CZV je od 2 000 001 Kč max. do 4 000 000 Kč: 13 bodů

• Částka CZV je více než 4 000 000 Kč: 0 bodů

4) Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován: max. 10 bodů



Kritéria ZoZ CRR: Obecná kritéria
• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.

• Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.

• Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu.

• Projekt respektuje minimální a maximální hranici CZV, pokud jsou stanoveny.

• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

• Výstupy a výsledky projektu jsou udržitelné.

• Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

• Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.

• Právnická osoba žadatele včetně jeho statutárního orgánu, případně fyzická osoba 

podnikající, je trestně bezúhonná.



Kritéria ZoZ CRR: Obecná kritéria
• Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum jejich doložení odpovídají 

cílům projektu.

• Skutečný majitel/skuteční majitelé nejsou veřejným funkcionářem ve střetu zájmu 

dle par. 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

• Projekt dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na genderovou rovnost a 

nevede k diskriminaci.

• Projekt je v souladu s principy udržitelného rozvoje.

• Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydala své kladné 

vyjádření MAS.



Kritéria ZoZ CRR: Obecná kritéria
• Ve stejné výzvě není podána shodná žádost o podporu v pozitivním nebo neutrálním 

stavu.

• Při podání žádosti o podporu nedošlo k účelovému jednání či obcházení podmínek 

výzvy podáním žádosti o podporu vyplněné zjevně nedostatečně, např. nevyplněním 

povinných polí v ISKP21+ dle Uživatelské příručky Postup pro podání žádosti o 

podporu MS20201+.



Kritéria ZoZ CRR: Kritéria formálních náležitostí
• Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny 

náležitosti.

• Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele a zástupcem MAS.

• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti požadované v 

dokumentaci k výzvě.



Kritéria ZoZ CRR: Výzva č. 1: sociální infrastruktura
• Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025

• Projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování nebo Plánem 

sociálního začleňování nebo komunitním plánem nebo s krajským střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb.

• K projektu bylo doloženo souhlasné stanovisko subjektu, který vydal Strategický plán 

sociálního začleňování ... 

• Poskytované služby jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách



Kritéria ZoZ CRR: Výzva č. 2: cyklodoprava
• Žadatel dokládá Kartu souladu s principy udržitelné mobility

• Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do 

roku 2025

• Infrastruktura/výstupy projektu nejsou zranitelné z hlediska potenciálních 

dlouhodobých důsledků změny klimatu a úroveň emisí skleníkových plynů, které při 

realizaci projektu vzniknou, je v souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050.

• Minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu z projektu bude opětovně 

využito.



Kritéria ZoZ CRR: Výzva č. 2: cyklodoprava
• Projekt zajišťuje bezpečnost a bezbariérovost dopravní infrastruktury pro všechny 

účastníky provozu na pozemních komunikacích.

• Vyhrazená komunikace pro cyklisty, která je předmětem projektu:

• Svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy 

vyšší než 500 vozidel/den

• Nebo je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 

250 obsazenými pracovními místy

• Nebo je navržena k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem více než 

2000 obyvateli

• Nebo se přímo napojuje alespoň na jednu stávající vyhrazenou komunikaci pro 

cyklisty.



Kritéria ZoZ CRR: Výzva č. 2: cyklodoprava
• Projektem realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazené komunikaci 

pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy je dotčena stávající vyhrazená komunikace 

pro cyklisty s intenzitou cyklistické dopravy přesahující 220 cyklistů v běžný pracovní 

den.

• Součástí projektu realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazené 

komunikaci pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy je realizace parkovacích míst 

pro jízdní kola. 



Kritéria ZoZ CRR: Výzva č. 3: vzdělávání – MŠ a DS
• Projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

• Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) platným pro území 

realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu.

• Podpořeným zařízením je MŠ běžná nebo lesní MŠ dle zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) nebo dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině.

• Žadatel typu NNO, církev či církevní organizace minimálně 2 roky bezprostředně před 

podáním žádost o podporu nepřetržitě vykonává veřejně prospěšnou činnost v 

oblasti vzdělávání, školení a osvěty.



Kritéria ZoZ CRR: Výzva č. 3: vzdělávání – MŠ a DS
• Žadatel typu školská právnická osoba či ostatní právnické osoby, vykonávající činnost 

škol a školských zařízení, je zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení a datum 

zahájení činnosti je minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti o 

podporu.

• Projekt je zaměřen na jednu z následujících možností:

• Navýšení kapacity MŠ

• Vznik nové MŠ

• Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou 

nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí…



Kritéria ZoZ CRR: Výzva č. 3: vzdělávání – MŠ a DS
• Předmětem realizace projektu je navýšení stávající kapacity minimálně o 10 míst 

nebo je předmětem projektu vznik nové MŠ/DS s kapacitou minimálně 13 míst 

(nerelevantní pro projekty, kde se odstraňuje hygienická výjimka)

• Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území (nerelevantní pro projekty, kde 

se odstraňuje hygienická výjimka)

• U projektu na navýšení kapacity MŠ/DS nebo vznik nové MŠ/DS je 15 – 30 % nově 

vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let věku.

• Učebny, výukové prostory, jídelna, … jsou bezbariérově dostupné. 

• Kritéria pro příjem dětí do zařízení nejsou diskriminační.

• Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci.



Kritéria ZoZ CRR: Výzva č. 3: vzdělávání – ZŠ
• Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) platným pro území 

realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu.

• Podpořeným zařízením je ZŠ, školní družina nebo školní klub podle zákona č. 

561/2004 Sb. (školský zákon) zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení k datu 

vyhlášení výzvy.

• Projekt je zaměřen alespoň na jednu z následujících možností:

• Odborné učebny dle klíčových kompetencí IROP

• Vnitřní konektivitu školy

• Školní družinu či školní klub

• Učebny neúplných škol 



Kritéria ZoZ CRR: Výzva č. 3: vzdělávání – ZŠ
• Projekt zaměřený na učebny neúplných škol je realizován v neúplné škole.

• Projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

• Žadatel typu NNO, církev či církevní organizace minimálně 2 roky bezprostředně před 

podáním žádosti o podporu nepřetržitě vykonává veřejně prospěšnou činnost v 

oblasti vzdělávání, školení a osvěty.

• Žadatel typu školská právnická osoba či ostatní právnické osoby, vykonávající činnost 

školských zařízení je zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení a datum zahájení 

činnosti je minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti o podporu.



Kritéria ZoZ CRR: Výzva č. 3: vzdělávání – ZŠ
• Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy připojení k internetu 

(nerelevantní pro projekty neřešící konektivitu).

• Učebny, výukové prostory, kabinety, … podpořené z IROP jsou bezbariérově 

dostupné.

• Kritéria pro příjem do zařízení nejsou diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů.

• Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 

podpůrných opatření.



Odkazy
IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

CRR: https://www.crr.cz/

Kontrolní listy závěrečného ověření způsobilosti: https://www.crr.cz/irop/projekt-a-

kontrola/kontrolni-listy/

Konzultační servis CRR: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
https://www.crr.cz/
https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/
https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/








Kontakt:

Ing. Markéta Hendrichová

hendrichova@mas-sokolovsko.eu

604 170 443

http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/
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