MAS Region Pošembeří
4. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03
Č. 021/06_18_107/CLLD_16_02_022
(Název výzvy v MS2014+: 4.výzva MAS Region PošembeříIROP-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03)

Seminář pro žadatele,
12.12.2018, 9:00
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Program semináře:
Představení výzvy, podporované aktivity, indikátory, způsobilost výdajů
Důležité informace k podání žádosti a potřebné odkazy
Proces hodnocení a výběru projektů
Podání žádosti v MS2014+ (ISKP 14+)
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Výzvy MAS pro IROP
Výzva č. 4 MAS pro IROP
Opatření: 03 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITY, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Výzvy MAS jsou podvýzvami IROP vyhlašované ŘO MMR – podmínky podvýzev se řídí
pravidly nadřazených výzev:
č. 85. výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projekty-CLLD

• Výzva č. 85 IROP
• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy
• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy

3

Výzvy MAS pro IROP
Výzva č. 4 MAS pro IROP

http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/4-vyzva-socialnibydleni/
Výzvy a doprovodné dokumenty k výzvám MAS schvaluje Programový výbor MAS
složený z partnerů MAS na základě pravidel MMR k IROP.
Nastavení výzev byly MAS nuceny převzít z nadřazených výzev IROP a upravit (omezit) na
aktivity uvedené ve své strategii (SCLLD) a nastavit:
• Výběrová kritéria
• Alokaci výzev a výši způsobilých výdajů
• Oprávněné žadatele
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
Identifikace výzvy MAS (navazuje na výzvu ŘO IROP č. 85

– Sociální

bydlení – integrované projekty CLLD)

Název výzvy:
4.VÝZVA MAS Region Pošembeří – IROP- SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03
Číslo výzvy: 021/06_18_107/CLLD_16_02_022

Datum vyhlášení výzvy MAS:
19.11.2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu:
19.11.2018, 14:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 19.11.2018, 14:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 1.4.2019, 14:00 hodin
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2023
(realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti)
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Alokace: 5 000 000 Kč

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

Celkové způsobilé výdaje:
Minimální výše podpory na projekt: 100 000 Kč
Maximální výše podpory na projekt: 5 000 000 Kč

Maximální délka trvání projektu: 1.1.2014 – 30.6.2023
Míra podpory – 95% dotace, 5% spoluúčast

Forma podpory: dotace ex-post financování
Podmínky veřejné podpory: Podporováni budou žadatelé vykonávající SOHZ sociální
bydlení 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).
Ve výzvě bude také poskytována podpora de minimis SOHZ na základě Nařízení Komise č.
360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného
hospodářského zájmu.
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
Přílohy k výzvě
• 4.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03
•
•
•
•

Příloha č. 1 – Kritéria k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 - Interní postupy MAS pro strategický rámec IROP
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební
práce

Důležité dokumenty
• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy
• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy
•
•

Osnova studie proveditelnosti
Postup pro podání žádosti o podporu v prostředí MS2014+
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
Míra podpory
95% dotace, 5% spoluúčast
Podporované aktivity
• VÝSTAVBA NOVÝCH sociálních bytů
• NÁKUP, REKONSTRUKCE BYTU, ADAPTACE NEBYTOVÝCH PROSTOR
pro potřeby sociálního bydlení
• POŘÍZENÍ NEZBYTNÉHO ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ

POZOR!
UDRŽITELNOST 20 let – viz Specifická pravidla bod 8, str. 55
8

Způsobilé výdaje
Hlavní aktivity projektu – min. 85% Celkových Způsobilých Výdajů
 nákup objektů, domů, bytů a pozemků (mimo určené základní sídelní jednotky)
 výstavba nových sociálních bytů (mimo určené základní sídelní jednotky) včetně
odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších
souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu
(čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny,
prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny)
 nákup a dostavba nedokončených staveb (mimo určené základní sídelní jednotky)
 rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
 pořízení základního vybavení bytové jednotky
 rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a
odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění
provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo
externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) - společné prostory
bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých
záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
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Způsobilé výdaje
Vedlejší aktivity projektu – max. 15% CZV







technický dozor investora, BOZP, autorský dozor
zeleň v okolí budov a na budovách
demolice původního objektu na místě realizace projektu
projektová dokumentace stavby,
studie proveditelnosti
pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a
realizace zadávacích a výběrových řízení)
 povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel)
Podrobný výčet způsobilých a nezpůsobilých výdajů viz. Kapitola 3.7.Specifických
pravidel.
Celkové způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m²
podlahové plochy sociálního bytu nesmí přesáhnout částku 29 979 Kč. Podrobný
výpočet provede žadatel ve studii proveditelnosti, která je přílohou č. 4
Specifických pravidel.
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
Oprávnění žadatelé
• obce
• nestátní neziskové organizace
o spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ústavy podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
o nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
o obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, v platném znění
o zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní
neziskové organizace
• církve
• církevní organizace
 Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat po celou
dobu realizace a udržitelnosti činnost alespoň v jedné z oblastí:
a) podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob
b) sociální služby či aktivity sociálního začleňování.
Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
Cílová skupina – osoby v bytové nouzi:
 osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky,
kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky
aut)
 osoby v nízkoprahové noclehárně
 osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek
 muži a ženy v azylovém domě
 matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě
 úplné rodiny v azylovém domě
 osoby v domě na půli cesty
 osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení)
 osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu
 žadatelé o azyl v azylových zařízeních
 osoby po opuštění věznice
 osoby před opuštěním zdravotnického zařízení
 osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče
 muži a ženy v seniorském věku
výčet pokračuje na další stránce
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
Cílová skupina/ pokračování z předchozí stránky
 invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě
 osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost
bydlení)
 osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
 osoby v nezákonně obsazené budově
 osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice)
 osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu
 osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají
jinou možnost bydlení)
 osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na
pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele
 osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely
bydlení
 osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání
(dříve mohlo být obyvatelné)..
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PARAMETRY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
 Sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními
předpisy budov pro bydlení
 sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním
vybavením bez nábytku (byt bude vybaven umyvadlem, sprchou nebo vanou,
WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou)
 sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, tj. osobám v bytové nouzi
 sociální byt musí být umístěný v zastavěném nebo zastavitelném území podle
územního plánu
 sociální bydlení musí být umístěno v lokalitě, která nevede k segregaci cílové
skupiny
 pořízené či rekonstruované bytové objekty sociálního bydlení musí být
umístěny v běžné zástavbě s občanskou vybaveností
 v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava
 projekt sociálního bydlení musí naplňovat všechny požadavky na občanskou
vybavenost, žadatel je popíše v kapitole 2 Studie proveditelnosti, její osnova je
v příloze č. 4 Specifických pravidel.
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parametry sociálního bydlení
Požadavky na občanskou vybavenost
 Školská zařízení:
o mateřská škola v dostupné vzdálenosti odpovídající charakteru lokality
o základní škola v dostupné vzdálenosti odpovídající charakteru lokality

 Zdravotní a sociální péče:
o služba praktického lékaře (i občasná) v obci, nebo v dostupné vzdálenosti
odpovídající charakteru lokality
o sociální služby, podporující sociální začlenění cílové skupiny, v obci nebo v
dostupné vzdálenosti
 Nákupy a služby:
o prodej základních potravin a základního nepotravinářského zboží v obci
 Doprava:
o veřejná doprava v obci nebo v docházkové vzdálenosti
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parametry sociálního bydlení
Podmínky pro nakládání se sociálními byty
- Příjemce nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu složením finančních
prostředků (např. kauce).
Regulované nájemné a podmínky nájemního vztahu viz Specifická pravidla
str. 15-16
Po dobu výkonu SOHZ sociální bydlení projektu musí být cílové skupině v
sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce. Sociální prací
je myšleno poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění, nebo další sociální práci, jejímž
gestorem je kvalifikovaný sociální pracovník. Tato služba má inkluzivní dopad
na cílovou skupinu projektu zlepšující jejich nepříznivou sociální situaci.
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INDIKÁTORY
Žadatel je povinen vybrat a naplnit indikátory, které odpovídají zvolené aktivitě.
Plánovaná hodnota indikátorů je závazná. Výběr indikátorů je součástí podání žádosti
v systému MS2014+.

U všech indikátorů musí být v žádosti vyplněna tato datová pole:
• výchozí hodnota (v případě indikátoru výstupu je načtena automaticky 0) a
datum, ke kterému je stanovena. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí
hodnoty indikátoru se musí nově ve všech případech rovnat datu podání žádosti
o podporu nebo mu předcházet.
• cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout, a datum, ke
kterému ji musí naplnit.
Nenaplnění či překročení povolené tolerance vykazovaného indikátoru k určenému
datu může vést ke krácení nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu
udržitelnosti může mít charakter porušení rozpočtové kázně s následkem finanční
sankce. Sankce jsou stanoveny v Podmínkách Rozhodnutí.
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INDIKÁTORY
Vykazovat plnění indikátoru bude příjemce podpory ve zprávách o realizaci projektu a
udržení hodnoty indikátoru ve zprávách o udržitelnosti projektu v datovém poli dosažená
hodnota.

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a
výpočet jsou obsažené v příloze č. 3 Metodické listy indikátorů.
Indikátory výsledku
5 53 20 - Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení
Povinný k výběru pro všechny projekty. Žadatel uvede výchozí a orientační cílovou hodnotu
indikátoru.
5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů
Povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty. Žadatel uvede výchozí a cílovou hodnotu
indikátoru. K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít k datu ukončení realizace
projektu.
Indikátory výstupu
5 53 01 - Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
Povinný pro všechny projekty. Žadatel uvede výchozí a cílovou hodnotu indikátoru.
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K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít k datu ukončení realizace projektu.

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
•

Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné záložky žádosti o podporu v
MS2014+.

• Do MS2014+ je možné nahrát dokument do velikosti 100 MB.
• V případě, že dokument je větší než 100 MB, žadatel musí přiloženou přílohu
rozdělit do několika menších souborů. K rozdělení příloh je možné použít jakýkoliv
kompresní program (například 7zip, winzip, WinRAR, PowerArchiver apod.).
• Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako
přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné přílohy.
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POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Záložka Identifikace projektu

1. Plná moc (nedokládá se dokument – samostatná záložka v MS2014+ - jen v
případě přenesených pravomocí)

Záložka Veřejné zakázky
2. Zadávací a výběrová řízení (při žádosti o podporu se nedokládá – samostatný
modul v MS2014+ (Veřejné zakázky))
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POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI

Záložka Dokumenty

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 Právní subjektivitu nemusí dokládat obce.
 Nestátní neziskové organizace doloží:
o zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení, který
zároveň doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana
osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob nebo sociální služby či aktivity
sociálního začleňování, a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku
o stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to
nevyplývá ze zákona.

 Církve doloží:
o výpis z Rejstříku církví a náboženských společností a čestné prohlášení, že daný subjekt
vykonává veřejně prospěšnou činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se
zdravotním postižením a znevýhodněných osob nebo sociální služby či aktivity sociálního
začleňování.

 Církevní organizace doloží:
o zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení a
dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v jedné z oblastí: podpora nebo
ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob nebo sociální služby či
aktivity sociálního začleňování, a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. 21

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Záložka Dokumenty

4. Studie proveditelnosti - musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4
Specifických pravidel.
5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu – výpis z
katastru nemovitostí ne starší 3 měsíce (když není vlastníkem – nájemní smlouvu, smlouvu
o výpůjče, smlouvu o smlouvě budoucí,... - po dobu udržitelnosti projektu.
POZOR – Majetek lze vypůjčit či pronajmout pouze od subjektů, které spadají do
oprávněných žadatelů, uvedených v této výzvě. Vlastníci majetku nemusí naplňovat
sociální principy. Technicky lze ovšem zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty,
které spadají do oprávněných žadatelů dle textu výzvy ŘO IROP
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POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Záložka Dokumenty

6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení
Dokládá žadatel, který v projektu počítá se stavbou nebo stavebními úpravami, které
podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení. Stavební povolení s
nabytím právní moci, žádost o stavební povolení, ohlášení, návrh veřejnoprávní
smlouvy nahrazující stavební povolení nebo oznámení stavebního záměru s
certifikátem autorizovaného inspektora, potvrzené stavebním úřadem, a všechny
jejich přílohy, nejsou-li doloženy v jiné příloze žádosti o podporu – str. 20 Specifická
pravidla)
7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby
Žadatel dokládá projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným
projektantem, v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, když nevyžaduje stavba
stavební povolení – v podrobnosti pro ohlášení stavby, Pokud byl na stavbu vydán
územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení,
žadatel dokládá dokumentaci k oznámení o záměru v území. Specifická prav. str. 21
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POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Záložka Dokumenty

8. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující územní řízení
Žadatel dokládá územní rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději k datu, které
odpovídá dnu podání žádosti o podporu.
9. Položkový rozpočet stavby
Stavební rozpočet dle příslušného stupně projektové dokumentace . Stavební
rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky,
případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit
způsobilé/nezpůsobilé a hlavní/vedlejší aktivity projektu. – příklad viz str. 22
Specifických pravidel.
Po ukončení ZŘ nebo VŘ se dokládá vysoutěžený položkový rozpočet stavby.
10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Vysvětlení, co se rozumí skutečným vlastníkem, nalezne žadatel v Obecných
pravidlech v kap. 2.6.1. Vzor čestného prohlášení je přílohou Obecných pravidel č.
30. Žadatel je povinen uvést v čestném prohlášení informace minimálně v rozsahu
uvedeném ve vzoru.
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POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Záložka Dokumenty

11. Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
sociální bydlení – v případě volby režimu rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)
Žadatel doloží Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného
hospodářského zájmu sociální bydlení vydané Odborem politiky bydlení MMR (příloha č. 7
Specifických ravidel). Žadatel musí být pověřen k výkonu služby obecného hospodářského
zájmu sociální bydlení, k jejímuž kvalitnějšímu poskytování čerpá podporu v rámci výzvy
nejpozději ke dni vydání Rozhodnutí. Více informací v kap. 3.11 Specifických pravidel. Jedná
se o přílohu, která se váže na režim podpory.
V případě, že žadatel bude čerpat podporu v režimu de minimis SOHZ v souladu s nařízením
Komise (EU) č. 360/2012, není nutné dokládat potvrzení a žadateli nebude vystaven
Pověřovací akt, žadatel nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění
nedoložení povinné přílohy.
UPOZORNĚNÍ ŘO IROP upozorňuje, že před podáním žádosti o podporu při výběru režimu
podpory rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU) v modulu Veřejná podpora v MS2014+,
žadatel musí požádat o pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu sociální
bydlení. Žádost podle vzoru (viz příloha č. 7 Specifických pravidel) předloží Ministerstvu pro
25
místní rozvoj, Odboru politiky bydlení.

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Záložka Dokumenty
12. Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu
Žadatel dokládá souhlas obce s realizací projektu. Jedná se o nepovinnou přílohu.
Vzor Souhlasného stanoviska je uveden v příloze č. 5 těchto Pravidel.
V případě, že je žadatelem obec, nemusí toto potvrzení předkládat.
Povinná příloha nad rámec výzvy ŘO
13. Čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce (vzor na
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/4-vyzva-socialnibydleni/ v přílohách)
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS.
Hodnocení provádí podle Interních postupů a kritérií uvedených v příloze č. 1 Kritéria
formálního hodnocení a přijatelnosti a č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Jednokolová výzva s jednou uzávěrkou pro podání žádosti -> jednokolové
hodnocení
Proces hodnocení a výběru projektů -> ukončen nejpozději do 5 měsíců od data
ukončení příjmu žádostí o podporu
Výsledkem výběru je Seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení
–> tento Seznam předá MAS Řídícímu orgánu IROP -> ŘO IROP provede
závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních
postupů MAS
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Proces hodnocení
1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí manažery MAS.
2. Věcné hodnocení projektů výběrovou komisí MAS.
3. Schválení výběru projektu a alokace Programovým výborem MAS.
4. Oznámení o výběru či nevýběru projektu k podpoře v MAS.
5. Předání vybraných projektů na ŘO IROP.
6. Závěrečná kontrola na ŘO IROP.
7. POZOR na prodlouženou dobu udržitelnosti 20 let/ viz bod 8 Specifických
pravidel – str. 55
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
První fáze hodnocení projektů
(dle přílohy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti)
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/4-vyzvasocialni-bydleni/
•
•
•
•
•

Posouzení základních věcných a administrativních požadavků
Provádějí pracovníci kanceláře MAS.
Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu
Kritéria přijatelnosti jsou napravitelná i nenapravitelná.
Kritéria formálních náležitostí jsou napravitelná – žadatel vyzván max. 2x k
opravě nebo doplnění ve lhůtě do 5 pracovních dní.
• Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium
(ANO/NE).
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Věcné hodnocení

Druhá fáze hodnocení projektů
(hodnocení na základě přílohy č. 2 Kritéria věcného hodnocení)
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/4-vyzvasocialni-bydleni/
•
•
•
•

Hodnocení kvality.
Provádí Výběrová komise MAS (min. tříčlenná, složená ze zástupců VýKo).
Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení.
Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Proces věcného hodnocení

Při věcném hodnocení lze získat max. 70 bodů. Minimální hranice pro
splnění věcného hodnocení je 35 bodů.
MAS zveřejňuje na svých webových stránkách Zápis z jednání Výběrové
komise MAS do 15 pracovních dní od jednání Výběrové komise.
O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován do 5 pracovních
dní od ukončení hodnocení prostřednictvím MS2014+.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Výběr projektů

Zajišťuje Programový výbor MAS na základě návrhu Výběrové komise
MAS.
Výběr by měl být ukončen do 30 PD od ukončení věcného hodnocení.

V případě nižší alokace než je alokace schválených projektů – rozhoduje
počet bodů získaných z věcného hodnocení.
MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení -> lhůta 15 kalendářních dní
ode dne doručení informace na podání Žádosti o přezkum u negativně
hodnocených Žádostí o podporu.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Přezkum negativního výsledku z hodnocení a výběru projektů
Oblasti přezkumu
Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
Přezkum věcného hodnocení

Žadatel má lhůtu 15 kalendářních dní na podání žádosti o přezkum.
Žádost řeší Monitorovací a kontrolní výbor MAS (MoVý).
Lhůta pro vyřízení žádosti 30 pracovních dní; složitější případy 60 PD (nutné
informovat žadatele předem).
Pokud MoVý rozhodne o oprávněnosti žádosti, žádost vrací dle oblasti
přezkumu:
• K novému hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
• K novému věcnému hodnocení
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Shrnutí lhůt
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí – do 30 PD (pracovníci MAS).
Věcné hodnocení: do 30 PD od ukončení kontroly FNP věcného hodnocení PD
(Výběrová komise MAS).

Výběr projektů: do 30 PD od ukončení věcného hodnocení (Programový výbor
MAS).
Závěrečné ověření způsobilosti: ŘO provádí neprodleně dle administrativních
kapacit.
Vydání právního aktu u doporučených žádostí: do 3 měsíců ze strany ŘO IROP.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Shrnutí lhůt

Odkaz na nadřazenou výzvu
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-85-Socialni-bydleni-in-projektyCLLD

Odkaz na www stránky Pošembeří
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/4-vyzvasocialni-bydleni/

Kontakty na MAS Region Pošembeří
Ing. Šárka Pučálková, 608 275 566, pucalkova@posemberi.cz (IROP)
Hana Vrbovcová 775 798 959, vrbovcová@posemberi.cz (IROP)
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DOPORUČENÍ
•

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

•

Etapy projektu - doporučujeme jednu etapu.

•

Postupovat nejen v souladu se Specifickými pravidly, ale i s Obecnými pravidly pro žadatele a
příjemce.

•

Žádost o podporu finalizovat a podat v MS2014+ dříve než poslední den před ukončením příjmu
žádosti ve výzvě.

•

Projekt musí být předložen do správné výzvy a podvýzvy MAS Region Pošembeří.

•

Nutné doložit všechny povinné přílohy k žádosti, u nerelevantních doložit, že příloha není pro
projekt relevantní.

•

Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v MS2014+ a v povinných přílohách k žádosti.

•

Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu, a to jak jednotlivě, tak ve skupině výdajů na
hlavní aktivity (min. 85%) a vedlejší aktivity projektu (max. 15%) – výdaje na vedlejší aktivity projektu
nad 15% zahrnout do nezpůsobilých výdajů projektu.

•

Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanovených v metodických listech indikátorů, které
jsou přílohou specifických pravidel.
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
1. Žadatel musí mít aktivní datovou schránku.
2. Žadatel musí mít vlastní elektronický podpis.
3. Výzvy naleznete na internetu na
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/
Podání elektronické žádosti o dotaci přes MS 2014+ (IS KP14+).
https://mseu.mssf.cz/
Podávejte svoji žádost včas, alespoň dva dny před uzavřením výzvy. Může se stát,
že systém nebude pracovat, tak jak má!!!
Když se tak stane, je třeba udělat printscreen obrazovky s chybovou hláškou a tu
ihned zaslat na http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/85vyzva/ . Středočeský kraj má slečna Mgr. Michaela Majerová, 225 855 369
736 527 892, michaela.majerova@crr.cz
37

PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
Registrace
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
Cesta systémem MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/)
•

Přihlásit se do systému

•

Zadat Žadatel

•

Zadat Nová žádost

•

Vybrat program: 06 - Integrovaný regionální operační program

•

Vybrat individuální projekt - (06_18-107) - 85. výzva IROP – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC
4.1 a kliknout na modrý odkaz individuální projekt)

•

V levém sloupci vybrat Výběr podvýzvy

•

U Názvu podvýzvy nechat rozbalit Výběr hodnoty a tam najít název 4.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-SOCIÁLNÍ
BYDLENÍ 03, samo se doplní číslo výzvy, které je 021/06_18_107

•

Následně je třeba Potvrdit výběr.

•

Jestliže jste potvrdili výběr, můžete zadávat své projektové žádosti
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
• Uživatel vyplňuje záložky postupně (!!!) podle navigačního menu v levé části
obrazovky.
• Jednou vepsaná data se propisují do dalších záložek, či umožní zaktivnění
některých neaktivních záložek.
• UKLÁDAT!!! každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před jeho
opuštěním uložte.
Možnosti
vyplnění
PRAVIDLO:
jednotlivých polí na
Žlutě podbarvená pole = povinná
záložkách
Šedivě podbarvená pole =
• Text, číslo, datum
volitelná
• Výběr s
Bíle podbarvená pole = vyplňuje
rozbalovacího
systém
seznamu, kalendáře
• Checkboxy
• Seznam jednotlivých záložek žádosti
• Výběr ze seznamu
• Pomocí šipek možno seznam
a přesunutí
rozbalovat či zabalovat
• Nový záznam
• Šedivé záložky nejsou přístupné
•
•

Zpřístupní se podle dat vyplňovaných během žádosti
Nebo nejsou podle zadaných dat povinná
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
Důležitý údaj k identifikaci
žádosti - HASH!!!

Žadatel vyplňuje žlutá povinná pole.
Výběr z rozbalovacího seznamu.
Po vyplnění ULOŽIT.
POZOR na defaultní nastavení Typu podání –
Automatické. Při změně na Ruční, musí žadatel
podat žádost po finalizaci a podpisu ručně
(tlačítkem)!
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
Jaký problém projekt řeší?

Jaké jsou příčiny problému?
Co je cílem projektu?

Jaká/é změna/y je/jsou v
důsledku projektu
očekávána/y?
Jaké aktivity v projektu budou
realizovány?
Popis realizačního týmu
projektu.
Jak bude zajištěno šíření
výstupů projektu?
V čem je navržené řešení
inovativní?
Jaká existují rizika projektu?
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Přístup k projektu

Uživatel, který žádost založil se automaticky
stává Správcem přístupů.
Možno zpřístupnit žádost dalším uživatelům..
Nastavit práva uživatelů:
Čtenář
Editor
Signatář
Správce přístupů
Zástupce správce přístupů
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Přístup k projektu

Přidělení role
Stiskem tlačítka Nový záznam, zadáním uživatelského jména osoby, pod nímž je
registrována v IS KP14+ a zaškrtnutím vybraného checkboxu (editor, signatář,
čtenář) se příslušnému uživateli přiřadí konkrétní role k dané žádosti o
podporu.
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Plné moci

PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Je možné
pověřit
podepsáním
vybraných
úloh
nějakého
jiného
uživatele
registrované
ho v IS
KP14+ (tj.
zmocněnce)
.
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Kontrola žádosti
• Provádíme zpravidla po vyplnění všech záložek (celé žádosti).
• Můžeme využít i průběžně jako nápovědu jak správně dané pole vyplnit.
• Všechny červené chybové hlášky nutno odstranit.

•

Kontrola proběhla v pořádku = možnost finalizovat!
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
Finalizace žádosti
•

•
•
•
•

Nutno v nastavení přístupů (záložka Přístup k žádosti) uvést/zatrhnout
Signatáře.
I po finalizaci žádosti o podporu možno provést změny.
V PŘÍKAZOVÉM ŘÁDKU se objeví tlačítko STORNO FINALIZACE.
Poté opět nutno finalizovat.
POZOR!!!
U finalizované žádosti nelze provádět změny v přístupech k projektu. Pokud je
nutné
změnu
provést,
musíte
zmáčknout
Storno
finalizace
na horní liště .
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
Podpis a podání žádosti

•

PODPIS ŽÁDOSTI
– Poslední záložka v levém menu.
– Zaktivní se až po úspěšné finalizaci.
– Podepisuje jeden či více signatářů (dle
volby na záložce Identifikace operace 
pole Způsob jednání).
– Nutný elektronický podpis (osobní
kvalifikovaný certifikát).

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Určeno na první záložce Identifikace operace (pole Typ
podání) při vyplňování žádosti.
Automaticky (nastaveno defaultně) x Ručně.
Žádost podána současně s podpisem x Žádost ručně
podána.
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Podpis žádosti

PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Na záložce Podpis žádosti klikněte na ikonu pečeti.
Po úspěšném podepsání tiskové verze žádosti se černá ikona pečeti změní na
zelenou.
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PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Zaregistrování žádosti

Datum a čas jednotlivých operací se žádostí od jejího založení
až po podání.
Možno sledovat stav podané žádosti během její administrace v systému ŘO IROP
(CSSF14+).
Pokud je žádost správně podána, je doplněno registrační číslo projektu.
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Děkujeme za pozornost
Region Pošembeří o.p.s.

Hana Vrbovcová
+420 775 79 89 59
Kancelář MAS:
Náměstí Arnošta z Pardubic 56
282 01 Český Brod
Tel. 314 001 024 – 025
E-mail: vrbovcova@posemberi.cz
www.posemberi.cz
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