
Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

minimální výše CZV na projekt 200 000,00 Kč

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

24.8.20 14:00

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj o.p.s. jako nositel strategie komunitně 

vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Český ráj a Střední Pojizeří na období 2014 – 

2020“

vyhlašuje

15. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„OPS pro Český ráj – IROP – Sociální služby 4“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“

4 129 950,990 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

15.

62. výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Podpora

Identifikace výzvy

Termíny

30.06.2023

01.01.2014

2.10.20 12:00

N/R

24.8.20 14:00

Kolová

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se 

aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 

může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn 

před tímto datem.

Datum ukončení realizace 

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

Datum zahájení realizace 

projektu

maximální výše CZV na projekt 2 000 000,00 Kč



Forma podpory

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

Cílová skupina

Území realizace 

Místo realizace projektu musí ležet na území MAS Český ráj a Střední Pojizeří. Místo realizace 

projektu nemusí pokrývat celé území MAS.

Terénní sociální služby v aktivitě Rozvoj sociálních služeb - území MAS (obec zahrnutá do 

MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,

- výstavba a stavební úpravy,

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění 

materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Sociální 

služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

- centra denních služeb,

- denní stacionáře,

- týdenní stacionáře,

- domovy pro osoby se zdravotním postižením,

- chráněné bydlení,

- azylové domy,

- domy na půl cesty,

- zařízení pro krizovou pomoc,

- nízkoprahová denní centra,

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

- noclehárny,

- terapeutické komunity,

- odborné sociální poradenství,

- sociálně terapeutické dílny,

- sociální rehabilitace,

- pracoviště rané péče,

- intervenční centra,

- zařízení následné péče

- podpora samostatného bydlení,

- pečovatelská služba,

- osobní asistence,

- odlehčovací služby,

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

- kontaktní centra,

- terénní programy,

- tísňová péče,

- průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Typy podporovaných projektů

Bude podpořena infrastruktura, ve které je vykonávaná služba obecného hospodářského 

zájmu v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 

Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu (2012/21/EU, dále jen Rozhodnutí Komise 2012/21/EU).

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Podmínky veřejné podpory

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



1 Rozvoj sociálních služeb

2

3

4

5

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 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
Čestné prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení,

ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

Věcné zaměření

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických 

pravidlech výzvy č. 62 (platných k datu vyhlášení výzvy - verze 1.3, platnost od 4.5.2020) IROP 

v kapitole 3.2.3.

V případě požadavku na bodové zvýhodnění projektu požaduje MAS nad rámec povinných 

příloh uvedených ve specifických pravidlech výzvy ŘO IROP navíc doplnit do žádosti o 

podporu přílohu 14 Čestné prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby 

ani jiné opatření stavebního úřadu. Příloha slouží jako podklad pro věcné hodnocení projektu 

na MAS.

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Náležitosti žádosti o podporu

Podporované aktivity

Indikátory

Povinné přílohy



Informace o křížovém 

financování

Další specifika výzvy

MAS bude vytvářet seznam náhradních projektů pro případ, že požadavky na dotaci u všech 

projektů, které splnily podmínky hodnocení, převyšují alokaci výzvy.

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou v příloze č. 1 výzvy MAS.

Kritéria věcného hodnocení jsou uvedena v příloze č. 2 výzvy MAS.

Způsob hodnocení projektů i postup pro případ, že souhrnná alokace projektů, které splnily 

podmínky hodnocení, přesahuje celkovou alokaci výzvy, je uveden v Interních postupech 

MAS. Tyto postupy společně s výzvou a jejími přílohami jsou zveřejněny na webu MAS 

www.craj-ops.craj.cz. 

Aby žádost uspěla v hodnocení musí dosáhnout minimální bodové hranice 30 bodů z 

celkového počtu 60 bodů. Proti rozhodnutí o výsledku hodnocení může žadatel podat Žádost 

o přezkum a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení 

(více v kapitole 4. interních postupů).

Verze Interních postupů platná pro tuto výzvu je verze 1.2 s účinností od 21.2.2019.

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Příjmy projektu

Projekty, podporované v této výzvě v souladu s rozhodnutím Komise 2012/21/EU, podléhají 

pravidlům veřejné podpory a jsou vyloučeny z aplikace ustanovení čl. 61 a 65 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.

Provádění změn výzvy

Časová způsobilost

Křížové financování není možné

Způsobilé výdaje

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a 

příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 62  IROP ve znění platném ke dni vyhlášení 

výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.13, platnost od 15.10.2019), Specifickými pravidly (verze 

1.3, platnost od 4.5.2020). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí 

vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Oproti výzvě ŘO omezuje MAS Český ráj a Střední Pojizeří okruh podporvaných aktivit. Z 

tohoto důvodu nejsou pro tuto výzvu relevantní kapitoly Specifických providel, které se týkají 

aktivit  "Deinstitucionalizace sociálních služeb ", "Rozvoj komunitních center", "Sociální 

bydlení".

Věcná způsobilost

 ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a 

příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových 

stránkách http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy. 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří má možnost provádět změny ve výzvě. Tato změna musí být 

dopředu schválena ŘO. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni na 

webových stránkách: https://craj-ops.cz/ .Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou 

uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel a dále v kapitole 2.2 Interních postupů IROP.

V kolových výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných 

pravidel, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí. 

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

pro).

1. 1. 2014 - 30. 6. 2023

Další detaily výzvy



1 Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti

2 Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

3 Příloha č. 3 Vzor  čestného prohlášení

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Seznam příloh výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz
Forma a způsob podání žádosti 

o podporu

Kontakty pro poskytování 

informací

Kontaktní údaje na pracovníky MAS:

RNDr. Robert Rölc, Ph.D.

projektový manažer

tel.: 606 603 194

e-mail: rolc-opscr@seznam.cz

Ing. Veronika Horáková

projektový manažer

tel.: 739 017 494

e-mail: veronika1horakova@seznam.cz

Adresa Kanceláře MAS:

Předměstská 286

507 43 Sobotka

tel.: 493 720 546

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 
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