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na výzvu IROP č. 62
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Základní údaje o výzvě
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 24.08.2020, 14:00 hodin

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+

24.08.2020, 14:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+

24.08.2020, 14:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu 
v MS2014+

02.10.2020, 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+.

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 %
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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

 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 MAS jsou vždy 
nezpůsobilé.
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Základní údaje o výzvě

 Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro výzvu: 3 923 453,44 Kč

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 
200 000 Kč

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:    
2 000 000 Kč
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Typy podporovaných projektů

 Rozvoj sociálních služeb

Podporovány budou vybrané služby dle zákona uvedené ve 
Specifických pravidlech, kapitola 3.2.2

!!! Nelze podpořit domovy pro seniory §49, domovy se 
zvláštním režimem §50 a sociální služby určené pouze pro 
CS senioři (osoby starší 65 let bez přiznaného některého ze 
stupňů míry závislosti)
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Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby – Rozvoj sociálních služeb

Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb – 1.část:

- 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,
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Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby – Rozvoj sociálních služeb

Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb – 2.část:

- 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.
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Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby – Rozvoj sociálních služeb

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
Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním 
vyloučením,
osoby se zdravotním postižením
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Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby – Rozvoj sociálních služeb

Podporované aktivity:

Nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení 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.

- musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, 
nebo zdravotně postižených osob. 

- nesmí vést k diskriminaci a segregaci žádné ze sociálně znevýhodněných skupin.

Podporované aktivity je nutné provázat s připravovanou vyhláškou, která upravuje 
materiálně technické zabezpečení služby, která naplňuje § 79 zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby – Rozvoj sociálních služeb

Hlavní podporované aktivity (min. 85 % výdajů):

 stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,

 nákup pozemků a staveb (více kap. 3.7 II. ve Specifických pravidlech),

 pořízení vybavení (pro zajištění provozu s vazbou na poskytování soc. služeb),

 pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby.

Zázemí = zázemí pro uživatele a pracovníky, kteří zajišťují tyto služby

Terénní služby = sociální služby, které jsou cílové skupině poskytovány v jejím přirozeném 
sociálním prostředí

Pořízené vybavení musí sloužit k realizaci projektu s přímou vazbou na poskytování 
daných služeb.
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Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby – Rozvoj sociálních služeb

Vedlejší aktivity (max. 15 % výdajů):

 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).
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Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby – Rozvoj sociálních služeb

Povinné 
přílohy:

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení
3 Doklady o právní subjektivitě žadatele
4 Výpis z rejstříku trestů – JIŽ NE

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 – příloha vyžadovaná MAS
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Osnova studie proveditelnosti 

1. Úvodní informace

2. Podrobný popis projektu

3. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

4. Analýza rozvoje sociální služby v místě realizace projektu 

5. Připravenost projektu k realizaci

6. Management projektu a řízení lidských zdrojů

7. Výstupy projektu

8. Rekapitulace rozpočtu projektu

9. Způsob stanovení cen do rozpočtu

10. Rizika v projektu

11. Vliv projektu na horizontální kritéria

12. Závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu 

POSTUPOVAT PŘESNĚ PODLE OSNOVY – PŘÍLOHY SPECIFICKÝCH PRAVIDEL 4B
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Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
 Místo realizace projektu

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

 Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na 
cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze dopady 
vyčíslit.

 Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k 
naplňování specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

 Problémy, které má realizace projektu vyřešit

 Popis synergických nebo komplementárních vazeb na 
realizované/zrealizované či plánované projekty / 
investiční akce (pokud je relevantní). 

 Popis souladu projektu na nadřazené strategické a klíčové 
dokumenty :

 - Popis vazby na Strategii sociálního začleňování 2014-
2020 a Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2014 -
2020

 - Popis souladu se strategickým plánem sociálního 
začleňování nebo s komunitním plánem nebo se 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje

 - Popis poskytovaných služeb a jejich vazba na zákon o 
sociálních službách

 Popíšete místo realizace, k.ú., mapa

 Výzva MAS 

 Co projekt přinese cílovým skupinám? Proč jej chcete 
realizovat?

 Co je cílem projektu? Ve vazbě na hlavní aktivity projektu 
a místo realizace.  Specifický cíl 2.1 je popsán v 
Programovém dokumentu, kap.2.2.4 
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-
prijemci/dokumenty/dokumenty/programovy-dokument-
irop

 Popis současných problémů a k čemu dojde, když bude 
projekt realizován?

 Jak navazuje na jiné hotové nebo realizované projekty, 
jestli je nějak doplňuje apod.

SSZ - https://www.mpsv.cz/strategie-socialniho-zaclenovani-
2014-2020

NSRSS - https://www.databaze-
strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-strategie-rozvoje-
socialnich-sluzeb-2016-2025?typ=download - kap.6 ,7

Podle toho co v daném území existuje

O jakou soc.službu jde a kde je v zákoně uvedena
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Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

Výchozí stav – popis výchozí situace. Popis 
poskytovaných služeb a jejich vazba na zákon o 
sociálních službách

Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o 
variantu, v případě, že projekt nebude realizován.

Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se 
o variantu, při níž je projekt financován z IROP): 

- popis realizace hlavních aktivit projektu,

- popis realizace vedlejších aktivit projektu,

- pokud budou sociální služby poskytovány mimo 
území MAS (výjezd terénních služeb za hranici MAS 
nebo svoz klientů ambulantních služeb z území mimo 
MAS) vyjádřete procentní podíl služeb 
poskytovaných mimo MAS a postup zdůvodněte.

- popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, 
uvedení do provozu,

- konečný stav – podrobný popis po realizaci 
projektu.

 Popis současného stavu. Jaké SS poskytujete a 
kde jsou uvedeny v zákoně

 Popis, jak budete v takovém případě postupovat

 Specifická pravidla

• Vybrat hlavní aktivity projektu z přísl.kap.

• Vybrat vedlejší aktivity projektu z přísl.kap.

• Uvést dle popisu

• Jak bude projekt ukončen, co bude realizováno 
při ukončení projektu (ZoR, ŽoP, udržitelnost 
projektu…
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Studie proveditelnosti, bod 2 osnovy
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

Identifikace negativních dopadů projektu:

- výčet a popis všech negativních dopadů realizace a 
provozu projektu, 

- návrhy na eliminaci negativních dopadů. 

Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující 
projekty a záměry.

Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

• Lze využít data z kapitoly 10 Rizika v projektu

 Jak navazuje na další aktivity žadatele
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Studie proveditelnosti, bod 3 osnovy
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

 Zdůvodnění realizace záměru.

 Definice oblastí, které bude projekt řešit a 
důvody, proč je problematika považována 
za prioritní.  

 Zdůvodnění, proč je potřeba realizovat 
projektové aktivity pro zvolenou cílovou 
skupinu projektu.

 Popis sociální práce, která bude v projektu 
realizována.

 Popis plánovaného využití automobilu 
(pokud bude součástí projektu).  

 Posun v řešené problematice po úspěšném 
ukončení projektu.

 Pokud je relevantní, popis inovativnosti 
projektu.

 Zdroje (dokumenty či analýzy), které 
dokládají potřebnost projektu.

• Z jakého důvodu bude projekt realizován, 
proč bude prospěšná jeho realizace

• Uvést dle popisu

• Jaký druh sociální služby bude poskytován, 
pro kolik lidí, jakou formou atd.

• Pokud je relevantní

• Jaké přínosy projekt přinese

• Pokud je relevantní

• Např. komunitní plán, strategie soc.služeb, 
strategie obce, města apod.
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Studie proveditelnosti, bod 4 osnovy
ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB 
V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU

 Analýza dostupných sociálních služeb v 
regionu, kde jsou plánovány služby 
uváděné v projektu.

 Zdůvodnění, proč není možné tyto služby 
využít.

 Zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb 
uváděných v projektu (z pohledu kapacit, 
návaznosti na další veřejné služby, 
poptávky v dané lokalitě apod.).

 Cílový stav v oblasti sociálních služeb po 
realizaci projektu.

 Specifikace služeb, poskytovaných v 
provozní fázi.

 Komunikační cesty, použité pro nabídku 
sociálních služeb. 

• Jaké soc.služby v regionu jsou a kde, podle 
možností uvést podrobnosti

• Uvést důvody (nedostatečná kapacita, 
finanční náročnost, dopravní dostupnost 
apod.)

• Uvést dle popisu

• Jak budou vypadat sociální služby v místě 
po realizaci projektu

• Podrobnosti o službách poskytovaných po 
ukončení realizace projektu

• Jak budou soc.služby nabízeny (obecní 
vývěska, přímé oslovení cílových skupin 
apod.)
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Studie proveditelnosti, bod 5 osnovy
PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

 Technická připravenost:

 majetkoprávní vztahy,

 připravenost projektové 
dokumentace,

 připravenost dokumentace k 
zadávacím a výběrovým 
řízením, 

 výsledky procesu EIA, 
územní rozhodnutí, stav 
stavebního řízení a závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
státní správy

 Vlastníci parcel

 Připravenost všech 
dokumentací včetně 
termínů, kdy byly 
dokumentace připraveny. 
Seznam všech rozhodnutí, 
vydaných příslušnými úřady 
včetně termínu vydání 
těchto rozhodnutí
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Studie proveditelnosti, bod 5 osnovy
PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

 Organizační připravenost (SS):
 popis procesů – organizace, 

odpovědnost, schvalování a kontrola v 
jednotlivých fázích realizace projektu,

 využití nakupovaných služeb,
 partneři projektu a jejich role v 

přípravné, realizační a provozní fázi.

 Finanční připravenost:
 způsob financování realizace projektu, 

včetně popisu procesu zajištění 
předfinancování a spolufinancování 
projektu.

 Popis projektového týmu - kdo za co 
zodpovídá v rozčlenění na jednotlivé fáze 
projektu (přípravná, realizační, provozní)

 Jaké aktivity projektu budou zajištěny 
externě (zpracování žádosti, zajištění VŘ, 
administrace projektu apod.)

 Pokud je relevantní, jinak uvést, že partneři 
nejsou

 Uvést zda předfinancování úvěrem nebo z 
vlastních zdrojů, jak zajištění 
spolufinancování vč. provozní fáze

22



Studie proveditelnosti, bod 6 osnovy
MANAGEMENT PROJEKTU 
A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 Popis činností a osob (kvalifikace, 
praxe), podílejících se na realizaci 
projektu – popis projektového 
týmu podílejícího se na přípravě a 
realizaci projektu v jednotlivých 
fázích (přípravné, realizační, 
provozní). Vyčíslení nákladů na 
jejich osobní výdaje, dopravu, 
telefon, počítač, kancelářské 
potřeby – odhad v řádu 
desetitisíců

 Zajištění provozu pro řízení 
projektu – kancelář (vlastní, 
pronajatá, vypůjčená, podmínky 
nájmu nebo výpůjčky), počítač, 
telefon, apod.

 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…)

 Uvést dle popisu

23



Studie proveditelnosti, bod 7 osnovy
VÝSTUPY PROJEKTU 

 Přehled výstupů projektu a jejich 
kvantifikace:
 druh a forma služby, pro které 

zázemí vzniká, 
 nové místo poskytování služby 

(adresa), 
 kapacita služby v daném místě, u 

pobytových služeb rozdělení 
kapacity do jednotlivých 
domácností, u ambulantních 
služeb rozdělení kapacity služby 
do jednotlivých místností.

 Indikátory:
 počáteční a cílová hodnota 

indikátorů, 
 popis indikátorů a metody jejich 

měření,
 vazba indikátorů na cíle projektu 

a podporované aktivity.

Uvést dle popisu

Uvést dle popisu pro indikátory, které 
vykazujete:

 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce

 5 54 10 Počet podpořených zázemí pro 
služby a sociální práci

 5 54 02 Počet poskytovaných druhů 
sociálních služeb
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Studie proveditelnosti, bod 8 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. 3.2.2 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)

 Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění 
po kalendářních letech – celkové výdaje projektu

 Uveďte v tabulce plán cash-flow v době 
udržitelnosti projektu v členění po letech:

 provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z 
provozu projektu, zdroje financování 
provozních výdajů,

 Čisté jiné peněžní příjmy během realizace 
projektu,

 Vyhodnocení plánu cash-flow:

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

 Finanční plán pro variantní řešení projektu 
(pokud je relevantní).

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

 Uvést, je-li relevantní např. jaká je předpokládaná 
částka za údržbu projektu (5 let udržitelnosti), 
popř. přinese-li projekt nějaké příjmy

 Pokud žadatel předpokládá jiné peněžní příjmy, 
provede výpočet, zda se jedná o čisté jiné 
peněžní příjmy podle přílohy č. 29 Obecných 
pravidel, a výslednou hodnotu uvede (pouze 
projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími 
než 5 mil. Kč) ve finanční analýze v modulu CBA. 

 Uvést, je-li relevantní
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Studie proveditelnosti, bod 9 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.

 Stanovení cen se netýká stavebních prací. 
Ocenění stavebních prací žadatel dokládá 
přílohou č. 9 – Položkový rozpočet stavby podle 
jednotného ceníku stavebních prací (viz 
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 
3.2.3 Povinné přílohy k žádosti o podporu) 

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

 Stavební práce jsou řešeny rozpočty z 
ceníků stavebních prací!

 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!
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Studie proveditelnosti, bod 10 osnovy
ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

 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!

 Žadatel uvede informace o dalších projektech, které předložil do výzev ŘO IROP, 
nositele ITI nebo IPRÚ (číslo projektu, alokace, aktivity projektu).

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 

 

27



Studie proveditelnosti, bod 11
VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:
 podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
 podpora rovnosti mezi muži a ženami,
 udržitelný rozvoj.
Ke každému kritériu žadatel uvádí zaměření projektu a odůvodnění:
 projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,
 projekt má pozitivní vliv na horizontální princip,
 projekt je neutrální k horizontálnímu principu.
Vliv projektu na horizontální kritéria musí být uváděn v souladu s přílohou č. 24 
Obecných pravidel. Horizontální principy „podpora rovnosti mezi muži a ženami“ 
a „udržitelný rozvoj“ vždy neutrální „podpora rovných příležitostí a 
nediskriminace“ vždy pozitivní.
U projektů s pozitivním vlivem na horizontální kritéria je vyžadován popis aktivit, 
které mají mít pozitivní dopad na horizontální kritéria, a způsob jejich dosažení.
Viz Obecná pravidla, příloha č. 24
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Studie proveditelnosti, bod 12 osnovy
ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 
UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:

• administrativní:

 počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v 

době jeho udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich 

osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelářské 

potřeby – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že 

příjemce zajistí jejich financování. 

 převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce 

třetím osobám, předpokládané termíny změn vlastnictví.

 pronájem majetku třetím osobám, předpokládané 

termíny změn.

 provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce 

podpory, popis organizačních a finančních vztahů mezi 

příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace a 

udržitelnosti.

• provozní:

 kancelář (vlastní, pronajatá, vypůjčená, na jak 

dlouho), počítač, telefon.

 údaje o životnosti jednotlivých zařízení. 

 nároky na údržbu a nákladnost oprav. 

• finanční:

 popis zajištění financování v době udržitelnosti

 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…)

 Buď doplnit nebo uvést, že projekt bude řídit 
žadatel ze stávajícího provozu –starosta nebo 
odbor rozvoje města apod. + zda řízením projektu 
vyvstane potřeba doplnění vybavení kanceláře…

 Uvést, pokud je relevantní

 Uvést dle popisu

 Uvést, zda z vlastních zdrojů nebo jiným 
způsobem
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Modul CBA
Projekty s CZV nižší nebo rovno 100 mil. Kč.

 !!! Nově se CBA v MS2014+ vůbec nevyplňuje pro 
projekty do 100 mil. Kč
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Základní informace

 Prostudovat si Obecná i Specifická pravidla k dané výzvě
 Žádost o podporu finalizovat a podepsat v systému MS2014+ v 

předstihu, nikoliv v posledních hodinách příjmu žádostí
 Dbát na předložení projektu do správné výzvy (62) 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!
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Informace ke všem aktivitám

Indikátory

Aktivita Rozvoj sociálních služeb:
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

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

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-
infrastruktura-integrovane-pro
Vždy na konci stránky pod Připojené soubory

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

 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti:

Kancelář MAS - 15 PD

 Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií:

5 PD, prodloužení max. dalších 5 PD

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 https://craj-ops.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
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Způsob hodnocení a výběru projektů

 INTERNÍ POSTUPY pro Programový rámec IROP verze 1.2
 Interní postupy řeší rovněž problematiku náhradních projektů 

 Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

 Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
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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 MAS
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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 
specifický cíl 2.1 a výzvu MAS

✓Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný

✓Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD OPS pro 
Český ráj
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Kritéria přijatelnosti

• NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA – obecná
• Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS
• Projekt respektuje min. a max. 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
• Výsledky projektu jsou udržitelné
• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit 

IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, 
rovnost mužů a žen).
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Kritéria přijatelnosti

• NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA – specifická

• Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu

• Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 
2014-2020

• Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních 
služeb

• Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního 
začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
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Věcné hodnocení

Příloha č. 2 výzvy

Max. počet bodů – 60, min. počet bodů 30

Aktivita Název kritéria

Rozvoj sociálních služeb

Připravenost projektu

Celkové způsobilé výdaje

Vznik zázemí pro uživatele sociálních služeb

Počet podpořených poskytovaných sociálních služeb

Kapacita sociálních služeb
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ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI 
PROJEKTŮ - CRR

 Kapitola 5.2 Specifických pravidel

 Kontrolu provádí Centrum pro regionální rozvoj dle 
kontrolního listu, ke stažení zde:

https://www.crr.cz/dokumenty/62-vyzva-socialni-
infrastruktura-clld-aktivita-rozvoj-socialnich-sluzeb-1
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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.
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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.
rolc-opscr@seznam.cz

Tel.: +420 606 603 194

Ing. Veronika Horáková

veronika1horakova@seznam.cz

Tel.: +420 739 017 494
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