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NÁVAZNOST PODVÝZVY MAS NA 

VÝZVU IROP
 http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-

integrovane-pro

 VÝZVA Č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY 

CLLD

 opatření MAS Vyhlídky - 1.2.4. Infrastruktura pro kvalitní sociální služby dostupné i 

v odlehlých obcích

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


NÁVAZNOST PODVÝZVY MAS NA 

VÝZVU IROP



ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 28. 6. 2018

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 28. 6. 2018

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. 10. 2018 (14:00)

Alokace výzvy MAS (celkové způsobilé výdaje):

 2 684 200 Kč

MINIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč

MAXIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 750 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 95%

Forma podpory: Dotace – ex-post financování 



TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ
 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,

- doma na půl cesty,

- zařízení pro krizovou pomoc, 

- nízkoprahová denní centra,

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

- noclehárny,

- terapeutické komunity, 

- sociální poradny, 

- sociálně terapeutické dílny,

- centra sociálně rehabilitačních služeb,

- 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.



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,

- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,

- nestátní neziskové organizace,

- církve,

- církevní organizace



CÍLOVÉ SKUPINY

- osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením,

- osoby se zdravotním postižením.



PROCES HODNOCENÍ PROJEKTŮ

1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu. Pokud splní 
kritéria přijatelnosti a formální náležitosti                    věcné hodnocení.

 provádí pracovníci MAS

 zahájení do 5 prac. dnů od registrace žádosti

 žadatelé mohou být až 2x vyzváni k doplnění (doplnění zaslat vždy do 5 prac. dnů 
od vyzvání)

 Výsledek kontroly se žadatelé dozví v systému MS2014+ (do 5 prac. dnů od 
ukončení kontroly)

2. Věcné hodnocení

 Provádí Hodnotitelská komise

 MAX. počet bodů může být 50.

 Minimální bodová hranice = 27 bodů (54%)

 Při shodě je vybrán projekt, který byl podán dříve!



PROCES HODNOCENÍ PROJEKTŮ

 Výstupem hodnocení seznam projektů seřazený sestupně podle 

počtu dosažených bodů.

 Seznam projektů je předložen ke schválení Výkonné radě.

 Výsledkem jednání Výkonné rady seznam podpořených, 

náhradních a nepodpořených projektů.

 Rozhodovací orgán nesmí měnit pořadí ani hodnocení žádostí o podporu.

 Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR.

 Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení.



KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A 

PŘIJATELNOSTI A KRITÉRIA VĚCNÉHO 

HODNOCENÍ

Kritéria formálních náležitostí

• 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

Kritéria přijatelnosti
• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS

• Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 
MAS

• Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce výzvy MAS

• Projekt respektuje stanovené hranice 
celkových způsobilých výdajů uvedených ve 
výzvě MAS

• Potřebnost realizace projektu v území MAS 
je odůvodněna

• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, 
pokud jsou stanoveny

• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, 
rovnost žen a mužů)

Specifické kritérium přijatelnosti:

Projekt je v souladu se schválenou SCLLD MAS 

Vyhlídky na období 2014 - 2020 



KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ
 Zaměření projektu na počet cílových skupin (0 – 1 – 2 a více)

 Stanovení rizik a jejich eliminace

 Počet podpořených poskytovaných druhů sociálních služeb

 Nárůst okamžité kapacity sociálních služeb

INDIKÁTORY
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 



NÁZEV KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ HODNOCENÍ (BODOVACÍ ŠKÁLA) ZDROJ INFORMACÍ

Zaměření projektu na počet cílových skupin

Aspekt kvality projektu - účelnost

10 bodů – Projekt je svým zaměřením zacílen na 2 a více cílové skupiny

5 bodů – Projekt je svým zaměřením zacílen na 1 cílovou skupinu

0 bodů – Projekt svým zaměřením není zacílen ani na jednu cílovou skupinu

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Stanovení rizik a jejich eliminace

Žadatel předkládá přehled možných rizik

projektu v realizační fázi a době udržitelnosti s 

vyznačením pravděpodobnosti výskytu,

závažnosti, celkového dopadu a navrženým 

způsobem eliminace rizika

Aspekt kvality projektu - hospodárnost

10 bodů - Žadatel uvedl všechna hlavní /finanční, personální organizační a věcná/ rizika jak v 

realizační fázi, tak i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace 

5 bodů - Žadatel uvedl jen rizika/finanční, personální, organizační a věcná/, pouze pro jednu fázi 

projektu – buď fázi realizační, nebo fázi udržitelnosti.

0 bodů - Žadatel neuvedl pro fázi realizační a fázi udržitelnosti žádná rizika. 

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Počet podpořených poskytovaných druhů

sociálních služeb.

Jedná se o jakoukoliv poskytovanou sociální 

službu v souladu se zákonem 108/2006 Sb.

Aspekt kvality projektu - efektivnost

10 bodů – Projekt poskytuje 2 a více sociálních služeb. Jedná se, o jakoukoliv poskytovanou 

sociální službu v souladu se zákonem 108/2006 Sb. 

5 bodů – Projekt poskytuje 1 nově poskytovanou sociální službu. Jedná se o nově poskytovanou 

sociální službu v souladu se zákonem 108/2006 Sb.

0 bodů – projekt neposkytuje žádnou sociální službu

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Nárůst okamžité kapacity sociálních služeb

Aspekt kvality projektu - efektivnost

20 bodů – Projekt navyšuje okamžitou kapacitu poskytované sociální služby dle zákona 

108/2006 Sb. o 4 a více uživatelů. Jedná se o porovnání okamžité kapacity dané sociální služby 

k datu zahájení realizace projektu a jejího nárůstu k datu ukončení realizace projektu. 

10 bodů – Projekt navyšuje okamžitou kapacitu poskytované sociální služby dle zákona 

108/2006 Sb. o 2-3 uživatelů. Jedná se, o porovnání okamžité kapacity dané sociální služby k 

datu zahájení realizace projektu a jejího nárůstu k datu ukončení realizace projektu. 

0 bodů – Projekt navyšuje okamžitou kapacitu poskytované sociální služby dle zákona 108/2006 

Sb. o 0-1 uživatelů. Jedná se, o porovnání okamžité kapacity dané sociální služby k datu

zahájení realizace projektu a jejího nárůstu k datu ukončení realizace projektu.

Žádost o podporu

(indikátor 6 75 10 

Kapacita služeb a 

sociální práce)

Studie proveditelnosti



POVINNÉ PŘÍLOHY

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení – pokud jsou relevantní

3 Doklad 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 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



STUDIE PROVEDITELNOSTI

 Úvodní informace o žadateli

 Základní informace o žadateli

 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

 Podrobná popis projektu

 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

 Analýza rozvoje sociálních služeb v místě realizace projektu

 Připravenost projektu k realizaci

 Management projektu a řízení lidských zdrojů

 Výstupy projektu

 Finanční analýza

 Analýza a řízení rizik

 Vliv projektu na horizontální témata

 Udržitelnost projektu



SYSTÉM ISKP
Postup při podání žádosti o dotaci





















DOTAZY?



DĚKUJEME ZA POZORNOST


