
SEMINÁŘ PRO 
ŽADATELE K VÝZVĚ 
„MAS BOLESLAVSKO – IROP –

DOSTUPNÉ A KVALITNÍ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY“

8. 8. 2018 od 10:00 hod. 

kancelář MAS Boleslavsko, 

5. května 513, 

Bakov nad Jizerou



PROGRAM SEMINÁŘE

1) Seznámení oprávněných žadatelů s vyhlášenou 
výzvou MAS

2) Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS 
stanovenými pro realizaci projektů, které je 
nutné zohlednit při zpracování žádosti o 
podporu

3) Informování žadatelů o způsobu hodnocení a 
výběru projektů

4) Praktické rady k vyplnění žádosti v Portálu IS 
KP14+

5) Doporučení, dotazy, diskuse
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NÁVAZNOST „PODVÝZVY MAS“ NA VÝZVU IROP Č. 
62

Výzva č. 62: Sociální infrastruktura, sociální bydlení –
integrované projekty CLLD, revize k 29. 6. 2018
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-
infrastruktura-integrovane-pro

MAS Boleslavsko, jako nositel strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS 

Boleslavsko na období 2014 – 2020“

vyhlásilo 3. výzvu z IROP

Opatření integrované strategie O 3 Dostupné a kvalitní 
sociální služby
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ

- Datum a čas vyhlášení výzvy: 31. 7. 2018 04:00 hod.
- Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

30. 8. 2018 12:00 hod.
- Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014
- Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
- Alokace výzvy MAS: 1 052 630,- Kč
- Míra podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, 

Státní rozpočet – 0 %
- Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu: min. 100 000,- Kč, max. 1 052 630,- Kč
- Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, obce, 

organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané, 
dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace
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ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ – OBĚ AKTIVITY

- Hlavní aktivity projektu:

min. 85 % způsobilých výdajů

- Vedlejší aktivity projektu:

max. 15 % způsobilých výdajů
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AKTIVITA „ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB “

Oprávnění žadatelé - upozornění

Nestátní neziskové organizace, církve a církevní 
organizace

musí vykonávat po celou dobu realizace a udržitelnosti 
činnost

v jedné z oblastí:

- podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením

a  znevýhodněných osob,

- sociální služby či

- aktivity sociálního začleňování.

Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. 6
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Hlavní podporované aktivity (min. 85 %):

- 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

Podpořené aktivity z IROP nesmí vést k diskriminaci a 
segregaci žádné ze sociálně znevýhodněných skupin. 

„ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB “
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Vedlejší podporované aktivity (max. 15 %):

– 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,

– pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a 
realizace zadávacích a výběrových 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).

„ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB “



AKTIVITA „ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER “

Oprávnění žadatelé – upozornění

Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace 
vykonávají činnost v jedné z oblastí:

- podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením 

a znevýhodněných osob,

- sociální služby,

- aktivity sociálního začleňování.

Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku.
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Hlavní podporované aktivity (min. 85 %):
- 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, budov 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. 

AKTIVITA „ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER “
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Vedlejší podporované aktivity (max. 15 %):

- 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,

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava

a realizace zadávacích a výběrových 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).

AKTIVITA „ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER “
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1. Plná moc
2. Zadávací a výběrová řízení
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
4. Výpis z rejstříku trestů - příloha zrušena
5. Studie proveditelnosti
6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem 

projektu
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

8. Projektovádokumentaceprovydánístavebníhopovolenínebo pro 
ohlášení stavby

9. Položkový rozpočet stavby
10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

PŘÍLOHY, PŘEDKLÁDANÉ SPOLEČNĚ SE ŽÁDOSTÍ
PRO OBĚ AKTIVITY



PŘÍLOHY, PŘEDKLÁDANÉ SPOLEČNĚ SE 
ŽÁDOSTÍ

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
11. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní řízení 
12. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního

začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb kraje

13. Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele 
služeb

pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu 
s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU

14. Memorandum o spolupráci - vzor viz Příloha č. 4 této výzvy

ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER
11. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva

nahrazující územní řízení
12. Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem

rozvoje sociálních služeb (relevantní pouze pokud bude žadatel v zařízení
poskytovat jednu či více sociálních služeb podle zákona o sociálních službách)

13. Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele 
služeb

pověří výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu 
s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU
(pouze komunitní centra poskytující jednu a více sociálních služeb)

14. Memorandum o spolupráci - vzor viz Příloha č. 4 této výzvy

13



14

Viz. Výzva + přílohy

- Příloha č. 1 – Kritéria formálního  hodnocení a 
přijatelnosti

- Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
- Příloha č. 3 – Interní postupy MAS Boleslavsko
- Příloha č. 4 - Memorandum o spolupráci - vzor 

ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ



15

- Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FnP):
Kancelář MAS – max. 15 pracovních dní (PD)

- Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií:
5 PD, prodloužení max. dalších 5 PD
opravu je možno žadatelem provést max. dvakrát!

- Informace žadatele o výsledku kontroly:
5 PD

- Věcné hodnocení (VH):
Výběrová komise (min. 3 členové) – max. 15 PD po ukončení FnP
Předložení seznamu a pořadí projektů Programovému výboru MAS

- Výběr projektů:
V kompetenci Programový výbor (7 členů) – do 20 PD po provedení VH

- Zveřejnění výsledku výběru projektů
Do 5 PD na webu www.mas-boleslavsko.cz 

- Event. Přezkum hodnocení projektů: žadatel podává do 15 PD od 
doručení výsledků hodnocení Monitorovacímu výboru MAS Boleslavsko

ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ



16

JAK VYPLNIT ŽÁDOST V SYSTÉMU IS KP14+
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- Prostudovat si Obecná i Specifická pravidla k dané výzvě.
- Žádost o podporu finalizovat a podepsat v systému IS KP14+ v 

předstihu, nikoliv v posledních hodinách příjmu žádostí.
- Dbát na předložení projektu do správné výzvy (č. 62) a „podvýzvy

MAS Boleslavsko“.
- Dbát na doložení všech příloh, které je potřebné doložit. V 

případě, že je příloha nerelevantní, vložíte list s názvem přílohy a 
zdůvodníte nerelevantnost přílohy.

- Dbát na soulad údajů, uváděných v žádosti s údaji v přílohách, 
zejména ve Studii proveditelnosti.

- Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje, a to jak ve skupině 
výdajů, tak na hlavní a vedlejší aktivity.

- Výstupy projektu musí být zachovány min. po dobu 5 let 
udržitelnosti!

DOPORUČENÍ, DOTAZY, DISKUSE



DĚKUJI ZA POZORNOST !

DATUM A ČAS UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 8. 2018    12:00 HODIN

Bližší informace naleznete:
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop

V případě dotazů kontaktujte:
Ing. Věra Marečková

tel. 702 097 109
mareckova@mas-boleslavsko.cz

18


