SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A
PŘÍJEMCE
VÝZVA Č.10 MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S
IROP - KOMUNITNÍ CENTRA, INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
17.10.2019 – 10:00 LUŽE

PROGRAM SEMINÁŘE
✓ základní údaje o výzvě (termíny, výše podpory, aktivity, oprávnění žadatelé, územní realizace, vedlejší
aktivity projektu, obecné nezpůsobilé výdaje, užitečné informace, harmonogram po podání žádosti,
atd.)
✓ specifika jednotlivých aktivit (hlavní podporované aktivity, monitorovací indikátory, povinné přílohy,
kritéria pro výběr hodnocení projektů)
✓ důležité podklady pro podání žádosti o podporu (přílohy výzvy mas, obecná a specifická pravidla
včetně příloh)
✓ jak vyplnit žádost a IT požadavky – základní informace

✓ k systému pro předkládání žádostí v ms2014+
✓ dotazy, diskuze

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ
✓ Datum vyhlášení výzvy:

16.9.2019

✓ Datum a čas zpřístupnění MS2014+: 16.9.2019, v 04:00 hodin
✓ Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 16.9.2019, v 04:00 hodin
✓ Datum a čas ukončení výzvy:

31.12.2019, v 12:00 hodin

✓ Alokace výzvy MAS (CZV):

4 290 840,020 KČ

✓ Míra podpory:

95 % dotace z EFRR, 5 % spolufinancování žadatele

✓ Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

300 000,- Kč

✓ Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:

2 789 473,68 Kč

✓ Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.
✓ Datum ukončení realizace projektu: do 31.12.2021(realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v systému MS2014+)
✓ Forma podpory: Aktivita Rozvoj sociálních služeb Dotace – ex-post financování, Převod finančních prostředků – ex post financování (pro
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace)

✓ Aktivita Rozvoj komunitních center Dotace – ex-post financování

PODPOROVANÉ AKTIVITY
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 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.

PODPOROVANÉ AKTIVITY
Aktivita Rozvoj komunitních center
✓ stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování
přípojky pro přivedení inženýrských sítí,

✓ rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních
center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
✓ nákup pozemků, budov a staveb

✓ pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
✓ vybavení pro zajištění provozu zařízení.

ÚZEMÍ REALIZACE
✓ Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
✓ Terénní sociální služby v aktivitách Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center - 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.
✓ Při závěrečném ověření způsobilosti projektu projektu jsou klíčové dopady projektu na území
uvedené v předchozím odstavci – toto území musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný
nebo převažující prospěch (může být upřesněno ve výzvě nositele CLLD).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

Aktivita Rozvoj komunitních center

✓ kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,

✓ kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,

✓ obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,

✓ obce a organizace zřizované a zakládané
obcemi,

✓ dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a
zakládané dobrovolnými svazky obcí,
✓ organizační složky státu a jejich příspěvkové
organizace,
✓ nestátní neziskové organizace,

✓ církve,
✓ církevní organizace

✓ dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované
a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
✓ nestátní neziskové organizace,
✓ církve,
✓ církevní organizace

CÍLOVÁ SKUPINA
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

Aktivita Rozvoj komunitních center

✓ Osoby sociálně vyloučené

✓ Osoby sociálně vyloučené,

✓ Osoby ohrožené sociálním vyloučením,

✓ osoby ohrožené sociálním vyloučením

✓ osoby se zdravotním postižením

✓ osoby se zdravotním postižením

UDRŽITELNOST PROJEKTU
5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

Aktivita Rozvoj komunitních center

✓ prokázat fungování služeb v druhu a
kapacitě, kterou určil v žádosti o podporu,

✓ zajistit minimálně jednoho pracovníka se vzděláním
podle zákona o sociálních službách, který bude
působit v rámci komunitního centra

✓ v případě, že není poskytovaná již
registrovaná sociální služba, musí být
registrace nové služby doložena do šesti
měsíců od ukončení realizace projektu.
Pověřovací akt pak musí být doložen
nejpozději s první ZoU.

✓ prokázat fungování služeb v druhu a kapacitě, kterou
určil v žádosti o podporu,
✓ v případě, že není poskytovaná již registrovaná
sociální služba, musí být registrace nové služby
doložena do šesti měsíců od ukončení realizace
projektu. Pověřovací akt pak musí být doložen
nejpozději s první ZoU.

INDIKÁTORY
AKTIVITY ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER
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

K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole:
✓ Výchozí hodnota a datum, ke kterému byla stanovena (vždy datum zahájení realizace projektu).

✓ Cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout.
✓ Datum, ke kterému musí být cílová hodnota naplněna (vždy datum ukončení realizace projektu).
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.

POVINNÉ PŘÍLOHY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plná moc
Zadávací a výběrové řízení
Doklady o právní subjektivitě žadatele
Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
Studie proveditelnosti
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 ohlášení stavby
9. Položkový rozpočet stavby
10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

1.

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

2.

Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal
strategický plán sociálního začleňování, komunitní
plán sociálních služeb nebo střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb kraje

3.

Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb
o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem
služby obecného hospodářského zájmu v souladu s
rozhodnutím komise 2012/21/EU (pouze komunitní
centra poskytující jednu a více sociálních služeb)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

Aktivita Rozvoj komunitních center

✓ musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a
specifického cíle 2.1,

✓ musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a
specifického cíle 2.1,

✓ musí přímo souviset s realizací projektu,

✓ musí přímo souviset s realizací projektu,

✓ musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014
do data ukončení realizace projektu uvedeného v
Rozhodnutí/Stanovení výdajů,

✓ musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1.1. 2014
do data ukončení realizace projektu uvedeného na
Rozhodnutí,

✓ musí být doloženy průkaznými doklady,

✓ musí být doloženy průkaznými doklady,

✓ nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé
jednotlivé smlouvě, uzavřené s dodavatelem, příp. jejích
dodatcích.

✓ nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé
jednotlivé smlouvě, uzavřené s dodavatelem, příp. jejích
dodatcích.

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně
85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů
projektu. Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo
minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

INDIKÁTORY
Žadatel je povinen vybrat a naplnit indikátory pro zvolenou aktivitu. Plánovaná hodnota indikátoru
je závazná. Indikátory jsou součástí podání žádosti v systému MS2014+.
K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole:
• Výchozí hodnota (v případě výstupového indikátoru načtena automaticky 0) a datum, ke kterému
byla hodnota stanovena. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí
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. Žadatel má povinnost hodnotu výstupových indikátorů naplnit k datu ukončení realizace
projektu.

INDIKÁTORY
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

Aktivita Rozvoj komunitních center

Indikátory výstupů:

Indikátory výstupů:

5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální
práci

5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální
práci

5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Indikátory výsledků:

6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce

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

Indikátory výsledků:
6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce

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

HARMONOGRAM PO PODÁNÍ
ŽÁDOSTI O PODPORU
• Kancelář MAS provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti (dále jen FNP) – max. délka
kontroly: do 29 prac. dnů od ukončení příjmu žádostí.
• Žadatel má 5 dní na opravu chyb FNP (oprava max. 2x).
• Žadatel má 15 dní na odvolání proti rozhodnutí.
• Po uplynutí všech lhůt věcné hodnocení všech projektů ve výzvě, které provádí Výběrová komise
MAS (max. délka hodnocení: do 30 prac. dnů od ukončení kontroly FNP).
• Žadatel má opět 15 dnů na odvolání proti rozhodnutí.
• Poté následuje finální rozhodnutí Programového výboru MAS o výběru projektů (max. délka lhůty
pro vydání rozhodnutí – do 10 prac. dnů od ukončení věcného hodnocení).
• vybrané žádosti jsou následně předány ke kontrole na CRR, které provede závěrečné ověření
způsobilosti projektu

HARMONOGRAM PO PODÁNÍ
ŽÁDOSTI O PODPORU
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
• Provádí kancelář MAS
• Kritéria hodnocení a kontrolní listy jsou k dispozici na www.masskch.cz

• Věcné hodnocení projektu
• Provádí výběrová komise MAS
• Kritéria hodnocení a kontrolní listy jsou k dispozici na www.masskch.cz

• Závěrečné ověření způsobilosti
• Provádí CRR – viz. Specifická pravidla výzvy č. 62

DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU
Výzva MAS: www. Masskch.cz/vyzvy-mas/irop
• Přílohy výzvy MAS:
• Příloha č. 1: Kritéria hodnocení pro výzvu č. 10 IROP
• Příloha č. 2: Osnova studie proveditelnosti – doplněno pro výzvu MAS

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD"
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro(na
tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh).

DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU
• Žádosti se podávají prostřednictvím systému ISKP14+: https://mseu.mssf.cz/
✓ Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v
programovém období 2014 – 2020
✓ On-line aplikace
✓ Nevyžaduje instalaci do PC
✓ Vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem

Jak správně vyplnit žádost:
• Instruktážní videa s postupem https://www.masskch.cz/vyzvy-mas/na-pomoc-zadatelum/

DĚKUJEME ZA POZORNOST
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
Bc. Michaela Kotyková
manažer projektů CLLD
tel: +420 724 282 688
info@masskch.cz

Mgr. Eva Feyfarová
vedoucí manažer SCLLD
tel:+420 604 575 206
www.masskch.cz

