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Základní informace o výzvě

• Vyhlášení výzvy: 24. 8. 2018

• Zahájení příjmu žádostí: 24. 8. 2018 ve 12:00

• Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018 ve 12:00

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

• Datum ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2020

• Celková alokace výzvy: 2 223 750,000 Kč (CZV)

• Minimální výše CZV na projekt: 500 000 Kč

• Maximální výše CZV na projekt: 2 223 750,00 Kč

• Výše dotace/spoluúčast žadatele: dotace=95%, spoluúčast = 5%

• Forma podpory: dotace – ex-post financování



Oprávnění žadatelé, cílové skupiny

Oprávnění žadatelé

• kraje a organizace zřizované a zakládané kraji

• obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

• dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými 
svazky obcí

• nestátní neziskové organizace

• církve

• církevní organizace

Cílové skupiny

• Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se 
zdravotním postižením.



Hlavní podporované aktivity

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra 
včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,

• rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování 
aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu 
poskytovány,

• nákup pozemků, budov a staveb,

• vybavení pro zajištění provozu zařízení,

• pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních 
služeb.

Pořízení vybavení nemůže být samostatný projekt!
Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 

způsobilých výdajů projektu!



Vedlejší podporované aktivity
• demolice staveb na místě realizace projektu, 

• úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky), 

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

• projektová dokumentace stavby, EIA, 

• 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).

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových 
způsobilých výdajů projektu!



Povinné přílohy žádosti

• podrobné informace ve Specifických pravidlech kap. 3.3.3 Povinné přílohy k 
žádosti

• pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje 
jako přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné 
přílohy

• pokud se bude jednat o komunitní centrum bez sociální služby dle zákona –
jsou přílohy 12 a 13 nerelevantní (doloží se dokument, ve kterém bude 
napsáno nerelevantní)



Povinné přílohy žádosti
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. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

9. Položkový rozpočet stavby

10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

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

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 (pouze komunitní centra poskytující jednu a více 
sociálních služeb)

14. Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu



Indikátory

Indikátor výsledku

• 6 75 10 - Kapacita služeb a sociální práce

Indikátor měří počet klientů (osob), kterým je podpořené zařízení schopno nabídnout
v jeden okamžik alespoň jednu ze svých služeb (maximální okamžitá kapacita).

Indikátory výstupu

• 5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

Počet jednotlivých zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně 
oddělena.

• 5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb (v případě, že bude v KC 
poskytována alespoň 1 soc. služba dle zákona č. 108/2006 Sb.)



Podání žádosti v systému MS2014+

• podání žádosti, administrace celého projektu a komunikace s MAS probíhá přes 
systém MS 2014+ , https://mseu.mssf.cz

• on-line aplikace, vyžaduje registraci žadatele a elektronický podpis 

• příručka – Postup pro podání žádosti o podporu

• doporučujeme používat Internet Explorer

https://mseu.mssf.cz/


Podání žádosti v systému MS2014+
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Podání žádosti v systému MS2014+



Podání žádosti v systému MS2014+



Hodnocení a výběr projektů

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

• kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí zaměstnanci MAS dle 
předem stanovený kritérií (napravitelné/nenapravitelné)

• nejpozději do 29 pracovních dnů od ukončení přijmu žádostí o podporu

• žadatel může být vyzván k doplnění max. 2x (lhůta na doplnění 5 prac. dnů)

• žadatelé mohou podat žádost o přezkum do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení oznámení o výsledku hodnocení 

Detailní popis způsobu hodnocení projektů je uveden v Interních postupech MAS a 
Doplňujícím záznamu k Interním postupům. 

http://www.masvas.cz/strategie-clld/irop

http://www.masvas.cz/strategie-clld/irop


Hodnocení a výběr projektů

Věcné hodnocení

• provádí Výběrová komise MAS dle předem stanovených kritérií

• Výběrová komise ohodnotí projekty nejpozději do 20 pracovních dnů od 
ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

• žadatelé mohou podat žádost o přezkum do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení oznámení o výsledku hodnocení 

• aby projekt prošel věcným hodnocením musí získat min. 50 bodů ze 100.

• následně Programový výbor schvaluje seznam vybraných projektů v sestupném 
pořadí dle dosažených bodů



Kritéria věcného hodnocení



Kritéria věcného hodnocení



Informace o výzvě

Nadřazená výzva IROP - Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro


Děkuji za pozornost

Ing. Pavel Elšík

Projektový manažer

Tel. 605462078

Email: pavel.elsik@masvas.cz

www.masvas.cz

mailto:pavel.elsik@masvas.cz

