
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
9. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP –

Bezpečnost dopravy II

13. 5. 2021



HARMONOGRAM VÝZVY

•Vyhlášení výzvy: 3. 5. 2021

•Zahájení příjmu žádostí: 3. 5. 2021 ve 12:00

•Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2021 ve 00:00

•Datum zahájení realizace projektu: od 1. 1. 2016

•Datum ukončení realizace projektu: do 30. 6. 2023



PODPORA

•Celková alokace výzvy: 6 522 271 Kč (CZV)

•Minimální výše CZV na projekt: 300 000 Kč

•Maximální výše CZV na projekt: 3 000 000 Kč

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

•Forma podpory: dotace – ex-post financování



PODPOROVANÉ AKTIVITY

Bezpečnost dopravy



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

• kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, 

• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb.



BEZPEČNOST DOPRAVY

Hlavní podporované aktivity

• rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. 
třídy a místních komunikace chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od 
silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace včetně přechodů pro chodce a 
míst pro přecházení

• rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší
k zastávkám veřejné hromadné dopravy

• rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce

• bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze,
veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů

• výsadba doprovodné zeleně – doplňková činnost



BEZPEČNOST DOPRAVY

Vedlejší podporované aktivity

• realizace stavbou vyvolaných investic (přeložky sítí, provizorní komunikace, 
přechodné dopravní značení)

• zpracování projektových dokumentací (dokumentace k územnímu 
rozhodnutí, pro vydání staveb. povolení, zadávací dokumentace, související 
průzkumy)

• nákup pozemků a staveb (max 10 % CZV)

• výdaje na zabezpečení výstavby (TDI, AD, BOZP)

• služby bezprostředně související s realizací projektu (zpracování Studie 
proveditelnosti, organizace výběrových řízení)

• povinná publicita (výdaje na povinné informační a propagační nástroje)



PODMÍNKY

•Minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů 

HLAVNÍ AKTIVITY

•Maximálně 15 % celkových 
způsobilých výdajů 

VEDLEJŠÍ 
AKTIVITY



BEZPEČNOST DOPRAVY

Nezpůsobilé výdaje

• běžná údržba a opravy chodníků

• výdaje spojené s realizací části projektu, která zasahuje mimo území MAS

• výstavba, rekonstrukce nebo modernizace, údržba nebo oprava silnic a 
místních komunikací

• výdaje na realizaci nástupišť, přístřešků a čekáren zastávek veřejné dopravy

• realizaci parkovišť pro automobily

• bezbariérové úpravy vstupů do budov

• zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště

• výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, řízení a administrace 
projektu



POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele – příloha zrušena

4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

5. Studie proveditelnosti ! (Dle osnovy uvedené v příloze č. 4 - SP)

6. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility ! (Dle osnovy 
uvedené v příloze č. 5 – SP)

7. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

8. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující územní řízení



POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
9. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební 

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

10. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro 
ohlášení stavby

11. Položkový rozpočet stavby

12. Doklady k výkupu nemovitostí - příloha zrušena

13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – příloha zrušena

14. Smlouva o spolupráci

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

16. Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od objektu 
občanské vybavenosti



POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

• Podrobné informace k jednotlivým přílohám jsou uvedeny ve 
Specifických pravidlech

• Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní,
žadatel nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede 
zdůvodnění nedoložení povinné přílohy (pokud neodevzdá 
bude vyzván k doplnění). Doporučujeme pojmenovat a 
očíslovat přílohy (soubory).



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 (příloha č. 1 
Specifických pravidel výzvy č. 53)

https://mseu.mssf.cz/


PODÁNÍ ŽÁDOSTI V SYSTÉMU MS2014+



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. 

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. 40 bodů ze 80.

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



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 40 bodů z celkového 
maximálního počtu 80 bodů!



NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

• Nesoulad informací v žádosti o podporu a přílohách (zejména Studií proveditelnosti)

• Nedoložení všech povinných příloh

• Studie proveditelnosti (SP)
• Nedostatečně vyplněné jednotlivé kapitoly SP (postupovat přesně dle osnovy)

• Nesprávné informace o projektu (kopírování SP z jiných projektů) např. špatný název žadatele, 
nesoulad aktivit z danou výzvou apod.

• Nedoložení kompletního stavebního povolení (prodloužení, změny, přílohy)

• Projektová dokumentace
• není ověřena autorizovaným architektem a oražena stavebním úřadem, nekompletní

• Položkový rozpočet 
• špatné rozdělení výdajů na hlavní a vedlejší

• zařazení nezpůsobilých výdajů do způsobilých výdajů

• nesoulad s položkovým rozpočtem uvedeným ve SP



INFORMACE O VÝZVĚ

Nadřazená výzva IROP - Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-
projekty

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty


DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Pavel Elšík

Tel. 777 304 299

Email: pavel.elsik@masvas.cz

DOTAZY?

mailto:pavel.elsik@masvas.cz

