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Návaznost „podvýzvy MAS“ 
na výzvu IROP č. 69

 http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-
Integrovany-zachranny-system-integrovan

Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované 
projekty CLLD

9.výzva OPS pro Český ráj-IROP-IZS 2

Programový rámec IROP, opatření CLLD 1.2 Prevence rizik a 
katastrof

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan


Návaznost „podvýzvy MAS“
na výzvu IROP č. 69



Základní údaje o výzvě

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt
Forma podpory : dotace – ex post financování

Evropský fond pro regionální rozvoj -
95 % 
Státní rozpočet - 0 %

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 18.03.2019, 12:00 hodin

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+

18.03.2019, 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+

18.03.2019, 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+

18.04.2019, 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

1.1.2014

datum prvního právního úkonu 
týkajícího se aktivit projektu, na které 
jsou vynaloženy způsobilé výdaje. 
(např. PD) 

Datum ukončení realizace projektu

30.6.2023

Realizace projektu nesmí být ukončena 
před podáním žádosti o podporu v MS 
2014+.



Základní údaje o výzvě

 Hlavní aktivity projektu: min. 85% způsobilých výdajů

 Vedlejší aktivity projektu: max. 15% způsobilých výdajů

 Území realizace: území MAS Český ráj a Střední Pojizeří a 
zároveň exponovaná území podle přílohy č.5 Spec. pravidel  -
ORP Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a Jičín

 Přesah za území MAS je možný (přejezd vozidel hasičů za 
hranice území MAS. Odůvodnění se uvede ve Studii 
proveditelnosti.)



Základní údaje o výzvě

 Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro výzvu: 1 327 307 Kč

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 
200 000 Kč

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:    
1 397 165 Kč



Základní údaje o výzvě

Oprávnění 
žadatelé

obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru 
dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona 
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně)
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Cílová skupina

obyvatelé ČR, 
orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních
složek státu, 
složky integrovaného záchranného systému



Typy podporovaných projektů

 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků 
určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem

 velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody
 cisterna na pitnou vodu (kontejner/přívěs/automobil)
 *hadicový kontejner/přívěs
 *mobilní skládací velkoobjemové nádrže na vodu (min. objem 10m3)
 mobilní elektrocentrála 3 až 8 kVA
 sada baterií s min. kapacitou 4 kWh, fotovoltaická dobíječka baterií s 

výkonem min. 1000 Wp a měnič 12V/230V (alternativně k 
elektrocentrále)

 Osvětlovací souprava
 Ruční radiostanice na frekvenci požární ochrany (souprava 3 až 6 ks)
 Ponorné čerpadlo (čerpání ze studní)
* Potřebnost posuzuje HZS kraje



Pořízení specializované techniky a věcných 
prostředků určených pro výkon činností spojených 
s extrémním suchem– způsobilé výdaje - hlavní 
aktivity (min.85%)

Pořízení majetku

 Pořízení majetku k posílení vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 
„HZS ČR“) a JSDH pro výkon činností spojených s  extrémním suchem,

 Pro JPO II a III - Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody, hadicový kontejner (přívěs)

 Pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně upozorňujeme příjemce, že je 
potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední 
platby příjemci ze strany ŘO IROP) a evidovat je. V případě neudržení výstupů z projektu po celou 
dobu udržitelnosti projektu se příjemce vystavuje riziku krácení dotace (dle přílohy č. 2A – 2D 
těchto Pravidel), pokud nesjedná nápravu z vlastních zdrojů a nenahradí odpovídajícím majetkem 
z vlastních zdrojů.

DPH

 pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet na 
vstupu,

 pokud je žadatel neplátcem DPH



Pořízení specializované techniky a věcných 
prostředků určených pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem – způsobilé 
výdaje – vedlejší aktivity (max.15%)

Služby související s realizací 

– studie proveditelnosti, zpracování zadávacích podmínek k 
zadávacím řízením

Povinná publicita

DPH

NUTNÉ ŘÍDIT SE SPECIFICKÝMI PRAVIDLY



Pořízení specializované techniky a věcných 
prostředků určených pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem

Povinné 
přílohy:

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Stanovisko HZS kraje

4 Studie proveditelnosti

5 Výpočet čistých jiných finančních příjmů

6
Statistické sledování událostí Počet zásahů jednotek podle typů událostí včetně
souhrnné tabulky počtu zásahů – příloha vyžadovaná MAS

7
Usnesení zastupitelstva obce o zajištění financování – příloha vyžadovaná MAS



Osnova studie proveditelnosti 

1. Úvodní informace

2. Podrobný popis projektu

3. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

4. Management projektu a řízení lidských zdrojů

5. Technické a technologické řešení projektu

6. Dlouhodobý majetek

7. Výstupy projektu

8. Připravenost projektu k realizaci

9. Rekapitulace rozpočtu projektu

10. Rizika v projektu

11. Vliv projektu na horizontální principy

12. Závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu

13. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu

POSTUPOVAT PŘESNĚ PODLE PŘÍRUČKY – PŘÍLOHY SPECIFICKÝCH PRAVIDEL 4A



Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy
Podrobný popis projektu

 Místo realizace projektu

 Popis cílových skupin projektu. Výběr z cílových skupin 
proveďte dle textu výzvy.

 Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k 
naplňování SC 1.3 IROP.

 Žadatel uvede místo dopadu (v jakém areálu bude projekt 
využíván

 Identifikace nemovitostí

 - žadatel v případě obce uvede kategorii jednotky požární 
ochrany – jednotky SDH obce a adresu objektu, který je 
projektem řešen (místo realizace),

 - žadatel v případě státní organizace uvede druh jednotky 
a adresu objektu, který je projektem řešen (místo 
realizace),

 - každý žadatel uvede název obce s rozšířenou působností, 
v jejímž správním obvodu se nachází místo realizace 
projektu

 Výzva MAS 

 Co je cílem projektu? Proč je projekt realizován, co 
přinese cílové skupině?

 Specifický cíl 1.3 je popsán v Programovém dokumentu 
IROP, kap. 2.1.8

 https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-
prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Programovy-
dokument-IROP-(28-2-2014)

 Místo, kde bude technika umístěna

https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Programovy-dokument-IROP-(28-2-2014)


Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

Výchozí stav:

 Výchozí stav - popis výchozí situace 
(problémy a nedostatky)

Popis nulové (srovnávací) varianty v případě, že 
projekt nebude realizován

Podrobný popis investiční varianty projektu:

 Přípravné aktivity vztahující se k předložení 
žádosti o podporu, např. zpracování 
doprovodných studií, příloh, projektové 
dokumentace 

 popis realizace hlavních aktivit projektu v 
souladu s kap. 3.1.3 Specifických pravidel,

 popis realizace vedlejších aktivit projektu v 
souladu s kap. 3.1.3 Specifických pravidel,

 popis ukončení realizace projektu

 konečný stav po realizaci projektu

 Současný stav

 Jak budete postupovat, pokud nedostanete 
dotaci (zajištění techniky z vl.zdrojů nebo 
odjinud, zachování současného stavu?)

 Uvést co bylo vykonáno, zpracováno a kdy

 Specifická pravidla

• Vybrat hlavní aktivity projektu – pořízení techniky –
uvést podrobné údaje

• Vybrat vedlejší aktivity projektu z přísl.kap.

• Jak bude projekt ukončen, co bude realizováno při 
ukončení projektu (ZoR, ŽoP, udržitelnost projektu…

• Popis výsledku projektu – pořízena nová 
technika, její využití, výhody, kterých se dosáhlo



Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

 Popis vazby projektu na nadřazené strategické a 
klíčové dokumenty:

 Koncepce ochrany obyvatelstva do 2020 s 
výhledem do roku 2030

 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v 
podmínkách ČR

 Zajištění odolnosti a vybavenosti základních 
složek integrovaného záchranného sytému –
Policie ČR a Hasičského záchranného sboru 
ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014 – 2020

Identifikace dopadů projektu:

- výčet všech dopadů realizace a provozu projektu, 
jejich popis a předpokládaní nositelé,

- návrhy na eliminaci negativních dopadů.

 Realizace projektu při neschválení dotace

 Případné vazby na předchozí a navazující projekty 
a záměry

• Na internetu přes vyhledavač, soulad s cíli a 
prioritami (kap.3)

• https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptac
ni_strategie , kap 3.10

• Na internetu přes vyhledavač, kap.2.1

• Na koho všeho bude mít pořízení techniky dopad 
a v čem

• Bude se projekt realizovat z vl. nebo jiných zdrojů 
nebo vůbec?

• Nač realizovaný projekt navazuje? Vypsat! Uvést 
konkrétní názvy

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie


Studie proveditelnosti, bod 3 osnovy
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

 Zdůvodnění potřebnosti realizace 
projektu

 Definice oblastí, které bude projekt 
řešit, a zdůvodnění priority jejich 
řešení s uvedením vazby projektu na 
druh rizika (sucho), definovaného v 
příloze 5 Specifických pravidel

• Proč je nutné projekt realizovat

• Pořízení techniky pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem



Studie proveditelnosti, bod 4 osnovy
MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ 
LIDSKÝCH ZDROJŮ

 Zajištění administrativní 
kapacity - popis činností a 
osob (kvalifikace, praxe), 
podílejících se na realizaci 
projektu – popis 
projektového týmu 
podílejícího se na přípravné, 
realizační a provozní fázi 
projektu

 Popsat jednotlivé fáze 
realizace projektu (např. 
přípravná fáze: hlavní 
manažer a dohled nad 
realizací, zpracovatel studie, 
PD, průzkumu trhu…, 
realizační fáze doplnit 
ekonom, kdo bude 
zpracovávat ZoR a ŽoP
apod…)



Studie proveditelnosti, bod 5 osnovy
TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ 
ŘEŠENÍ PROJEKTU 

 Technické a technologické aspekty 
projektu:

 o zvolená technologie, 

 o technické parametry 
jednotlivých zařízení, 

 o výhody a nevýhody 
předpokládaných řešení, 

 o ovlivnitelná a neovlivnitelná 
technická rizika, 

 o údaje o životnosti jednotlivých 
zařízení, 

 o nároky na údržbu a nákladnost 
oprav, 

 o změny v provozní náročnosti 
vlivem opotřebení

• Projektová dokumentace, 
přesný a výstižný popis v 
souladu s touto 
dokumentací



Studie proveditelnosti, bod 6 osnovy
DLOUHODOBÝ MAJETEK 

 Dlouhodobý investiční majetek včetně 
uvedení vlastnického práva k němu, 
vstupující do projektu:

 majetek movitý, nemovitý, nehmotný,

 Plán investičních výdajů v realizační a 
provozní fázi projektu:

 investiční dlouhodobý majetek, např. 
technické zhodnocení, dlouhodobý 
hmotný majetek (pozemek, stavba, 
movitá věc) nebo nehmotný majetek,

 reinvestice,

 předpokládaná pořizovací hodnota 
majetku, 

 výdaje na pořízení majetku, 

 životnost majetku a stanovení 
zůstatkové hodnoty,  

 převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví 
příjemce třetím osobám, 
předpokládané termíny změn 
vlastnictví.

Tam, kde nerelevantní napsat 
nerelevantní

Doporučena spolupráce s účetní –
ekonomem…!



Studie proveditelnosti, bod 7 osnovy
VÝSTUPY PROJEKTU

 Přehled výstupů projektu a jejich 
kvantifikace:

 definovaný výstup projektu,

 průkazné doložení a termín 
splnění výstupů projektu a 
indikátoru

 Indikátor:

 Stanovení cílové hodnoty 
indikátoru – vyplnit tabulku

 Druh pořizované techniky

 Jak bude doloženo dodání a 
zprovoznění techniky a kdy bude 
splněno

 Vyplní se tabulka a k indikátoru 5 
70 01 se napíše cílová hodnota



Studie proveditelnosti, bod 8 osnovy
PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

 Technická připravenost:

 majetkoprávní vztahy,

 připravenost dokumentace k zadávacím 
a výběrovým řízením

 Organizační připravenost:

 Popis procesů - organizace, 
odpovědnost, schvalování a kontrola v 
jednotlivých fázích realizace projektu 
(přípravná, realizační, provozní)

 využití nakupovaných služeb,

 provozovatel projektu, pokud se liší od 
příjemce podpory,

 Zdroje financování:

 způsob financování realizační a provozní 
fáze projektu

 Vlastníci majetku (i parcel a staveb, kde bude 
technika umístěna)

 Připravenost všech dokumentací včetně termínů, kdy 
byly dokumentace připraveny.

 Popsat dle uvedené osnovy, pokud je projekt 
realizován od zahájení do ukončení jednou 
osobou/týmem, uvést souhrnně

 Pokud nerelevantní, uvést

 Uvést provozovatele, pokud se neliší, uvést že 
provozovatel a příjemce dotace je shodný

 Zajištění předfinancování – jak? Zajištění vlastního 
podílu – jak? 



Studie proveditelnosti, bod 9 osnovy
REKAPITULACE ROZPOČTU PROJEKTU

 Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů 
projektu –

 u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, 
zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu 
podle kap. 3.1.6 Specifických pravidel a zároveň musí 
být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací 
řízení.

 (povinné u položek > 100 tis.Kč bez DPH, i pokud 
dosáhnou v součtu věcně obdobná plnění)

 Případné čisté jiné peněžní příjmy během 
realizace projektu 

 Plán cash-flow v jednotlivých letech po celou 
dobu referenčního období

 Vyhodnocení plánu cash-flow:

 zdůvodnění negativního cash-flow v 
některém období a zdroj prostředků na jeho 
překlenutí.

 Viz odpovídající kapitola Specifických pravidel
- rozdělit hlavní a vedlejší aktivity, v osnově 
Studie proveditelnosti je návodná tabulka

 Rozdíl mezi jinými peněžními příjmy (např. prodej 
původního vybavení, které je nahrazováno 
výstupem projektu) a provozními výdaji projektu 
vzniklými během realizace projektu – řeší příloha 
5 žádosti, výpočet podle přílohy č.29 Obecných 
pravidel

 provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z 
provozu projektu, stanovené bez zohlednění 
inflace,

 zajištění financí v provozní fázi projektu

 Uvést, je-li relevantní



Studie proveditelnosti, bod 10 osnovy
RIZIKA V PROJEKTU

 V tabulce Osnovy Studie proveditelnosti jsou uvedena některá nejdůležitější 
rizika. Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí rizika podle 
podmínek svého projektu a může doplnit další. Minimálně ta, uvedená v 
tabulce žadatel vyplní!

Druh rizika a fáze projektu, ve 

které je možné riziko očekávat 

Závažnost 

rizika  

(1 – nejnižší, 5 

– nejvyšší) 

Pravděpodobnost 

výskytu/četnost 

výskytu rizika (1 – 

téměř vyloučená 

až 5 – téměř jistá) 

Předcházení/eliminace 

rizika 

Technická rizika 

Dodatečné změny požadavků 
investora 

1 1 Projekt je pečlivě a 
v předstihu promyšlen a 
naplánován, investor 
nepředpokládá změnu svých 
požadavků 

Výběr nekvalitního dodavatele 1 2 V rámci projektu proběhne 
zadávací / výběrové řízení, 
které bude realizováno 
v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek 
a příslušnými pravidly 
poskytovatele dotace  

Nedodržení termínu realizace 3 3 V harmonogramu projektu 
je uvažována dostatečná 
rezerva pro případ 
nepředvídatelných 
okolností, které by mohly 
způsobit zpoždění realizace 

Živelné pohromy 3 1 S ohledem na místo 
realizace projektu je riziko 
škod způsobené živly téměř 
vyloučené, v realizační fázi 
budou škody na projektu 
kryty pojištěním dodavatele, 
v provozní fázi bude 
pořízený majetek kryt 
pojištěním žadatele 

 



Studie proveditelnosti, bod 11 osnovy
VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující 
horizontální principy:

 podpora rovných příležitostí a nediskriminace,

 podpora rovnosti mezi muži a ženami,

 udržitelný rozvoj.

Vliv projektu na horizontální kritéria musí být uváděn 
v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel. 

Všechny 3 horizontální kritéria dát vliv neutrální.

Viz Obecná pravidla, příloha č. 24



Studie proveditelnosti, bod 12 osnovy
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

 Zajištění administrativní kapacity –
počet a kvalifikace lidí, kteří budou 
řídit projekt v udržitelnosti, vyčíslení 
nákladů na jejich osobní výdaje, 
dopravu, telefon, počítač, kancelářské 
potřeby – odhad v řádu desetitisíců a 
prohlášení, že příjemce zajistí jejich 
financování

 Zajištění financování – popis zajištění 
financování v udržitelnosti

 Kdo se bude o realizované výstupy 
starat? Kolik osob a s jakou kvalifikací? 
Budou mít nějaké další zvláštní 
náklady na uvedené položky? 

 Uvést zajištění financování 
administrativních kapacit

 Jak bude financováno – z vlastních 
zdrojů, jinak

 Bude financování nutné řešit v rámci 
např. navýšení rozpočtu nebo do něj 
nijak nezasáhne? 



Studie proveditelnosti, bod 13 osnovy 
ZPŮSOB STANOVENÍ CEN 
DO ROZPOČTU PROJEKTU

 Způsoby stanovení cen do rozpočtu 
projektu mimo stavební práce

 V případě, že zadávací/výběrové řízení 
nebylo zahájeno (dále také 
„nezahájená zakázka“), žadatel stanoví 
cenu na základě předpokládané 
hodnoty zakázky. 

 V případě, že zadávací/výběrové řízení 
bylo zahájeno a nebylo ukončeno 
(dále také „zahájená zakázka“), žadatel 
stanoví cenu na základě 
předpokládané hodnoty zakázky.

 V případě, že zadávací/výběrové řízení 
bylo ukončeno, tj. byla uzavřena 
smlouva na plnění zakázky (dále také 
„ukončená zakázka“), žadatel stanoví 
cenu na základě ukončené zakázky a 
uzavřené smlouvy na plnění zakázky. 

 Stanovení ceny přímých nákupů do 
100 000 Kč bez DPH žadatel 
nepředkládá.

 Uvést do tabulky Průzkum trhu na 
vybavení nebo v případě výběrového 
řízení uvést ceny z tohoto 
realizovaného výběrového řízení

 Stáří dat průzkumu < 6 měsíců, 
nemusí se vybrat nejlevnější, ale 
zdůvodnit (vyšší kvalita, delší záruční 
doba atd.), dodržení podmínek 3E 
(hospodárnost, účelnost, efektivnost)

 Rozpočet projektu rozdělit dle 
hlavních a vedlejších aktivit projektu!



Stanovisko HZS kraje

Vzor stanoviska je Přílohou č.7A Specifických pravidel

Postup pro vydání Stanoviska HZS kraje je popsán v příloze č. 8A 
Specifických pravidel

Nutné je předložit Studii proveditelnosti

Pozor na dlouhé lhůty - HZS kraje jej vydá do 30 kalendářních 
dnů od doručení žádosti, ve složitých případech nejdéle do 60 
kalendářních dnů!



Statistické sledování událostí 
Počet zásahů jednotek podle typů událostí

Je vždy za ORP, lze předložit za všechny ORP, kde jednotka v daném 
období zasahovala.



Usnesení zastupitelstva 
obce o zajištění financování  

 Usnesení zastupitelstva obce o zajištění financování

- obec doloží, že má zajištěno finanční krytí projektu v 
době realizace projektu, tj. nejen vlastní podíl 5 %, ale 
hlavně předfinancování projektu!



Všeobecné informace

 Prostudovat si Obecná i Specifická pravidla k dané výzvě včetně 
technických podmínek pro CAS (na stránce výzvy č.69 IROP)

 Žádost o podporu finalizovat a podepsat v systému MS2014+ v předstihu, 
nikoliv v posledních hodinách příjmu žádostí

 Dbát na předložení projektu do správné výzvy (69) a podvýzvy (OPS pro 
Český ráj)

 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!



Všeobecné informace

Indikátor
5 70 01 – Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS

Forma a způsob podání 
žádosti o podporu

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz

Odkaz na Obecná a 
Specifická pravidla výzvy ŘO 
IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu 
obsahují metodické listy indikátorů v příloze č. 3 Specifických pravidel.

https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy


Časový harmonogram

 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti:

Kancelář MAS - 15 PD

 Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií:

5 PD, prodloužení max. dalších 5 PD (pouze jednou)

opravu je možno žadatelem provést max. dvakrát!

 Věcné hodnocení:

Výběrová komise – 20 PD

 Předložení seznamů projektů Programovému výboru, který provede výběr projektů

Do 10 PD po ukončení věcného hodnocení

 Zveřejnění výsledku výběru projektů 

Do 5 PD na webu http://www.craj-ops.craj.cz/

Přezkum hodnocení projektů: žadatel podává do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku 
hodnocení projektů (KFNaP pouze proti negativnímu výsledku, VH proti pozitivnímu i negativnímu výsledku) – řeší 
Kontrolní výbor MAS – lhůta 20 (40) dnů

http://www.craj-ops.craj.cz/


Způsob hodnocení 
a výběru projektů

 INTERNÍ POSTUPY pro Programový rámec IROP
 Interní postupy řeší rovněž problematiku náhradních projektů 

 Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

 Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení



Kritéria formálních náležitostí

 Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. 

✓Žádost o podporu je podána v předepsané formě,

✓Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem 
žadatele,

✓ Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 
náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě



Kritéria přijatelnosti

 V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem 
„nenapravitelné“ musí být žádost o podporu vyloučena 
z dalšího procesu hodnocení.

 NENAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

✓Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu

✓Projekt je v souladu s Integrovanou strategií CLLD OPS pro 
Český ráj



Kritéria přijatelnosti

 NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA

✓Projekt respektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

✓Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny

✓Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy MAS

✓Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

✓Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS



Věcné hodnocení

Max. počet bodů – 70, min. počet bodů 35

Aktivita Název kritéria

Technika IZS Počet zásahů jednotky u požáru

Zajištěné předfinancování
projektu v době realizace projektu

Celkové způsobilé výdaje



KRITÉRIA PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ 
PROJEKTŮ –ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ 
ZPŮSOBILOSTI PROJEKTŮ - CRR

 Kapitola 5.2 Specifických pravidel

 http://www.dotaceeu.cz/getmedia/6facaa00-ee17-41bb-
b323-7a2c9cfe86d6/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-
1.pdf?ext=.pdf

http://www.dotaceeu.cz/getmedia/6facaa00-ee17-41bb-b323-7a2c9cfe86d6/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf?ext=.pdf


Zadávání veřejných zakázek

❑ Veřejné zakázky dle ZZVZ/ ZVZ
Obecná pravidla pro žadatele, kap. 5
❑ Žadatelé / příjemci při zadávání zakázek nespadajících pod působnost ZZVZ 

/ ZVZ, jsou povinni postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro 
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020

Metodický pokyn (Příloha č. 3 Obecných pravidel)

Po podání žádosti o podporu zasílá žadatel dokumentaci k zakázce 
prostřednictvím MS2014+ v modulu Veřejné zakázky. Administrativní stav 
zakázky „Schválena“ znamená formální přijetí změny na zakázce, nikoliv 
schválení obsahu změny na zakázce. O výsledku kontroly obsahu změny 
na zakázce bude žadatel informován samostatným stanoviskem.

Postup uveden v příloze č.35 Obecných pravidel.



Zadávání veřejných zakázek

 Povinnost zasílat dokumentaci k zakázce ke kontrole je 
navázána na tzv. „rozhodný okamžik“, kterým je obdržení 
vyrozumění o tom, že žadateli vzniká povinnost 
předkládat dokumentaci dle těchto Pravidel (dále jen 
„Vyrozumění“). Vyrozumění bude zasláno interní depeší. 

 Od obdržení Vyrozumění je žadatel povinen předložit 
CRR zadávací podmínky k posouzení CRR 10 pracovních 
dní před plánovaným zahájením zadávacího řízení. 

 Způsob předkládání dokumentace  viz kap.5 Obecných 
pravidel



DĚKUJEME ZA POZORNOST

RNDr. Robert Rölc, Ph.D.
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Tel.: +420 606 603 194
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