Seminář pro žadatele
16. Výzva MAS Regionu Poodří IROP –
Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel
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Představení výzvy
Základní informace
➢ Číslo výzvy ŘO: 62. výzva – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD
➢ Specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
➢ Název výzvy MAS: 16.výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Sociální infrastruktura
➢ Číslo výzvy MAS: 371/06_16_072/CLLD_15_01_016
➢ Vyhlášení výzvy MAS: 03. 09. 2021
➢ Zahájení příjmu žádostí: 03. 09. 2021, 12:00 hodin
➢ Ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 10. 2021, 12:00 hodin

Představení výzvy
Termíny a alokace
Finanční alokace výzvy

➢ Evropský fond pro regionální rozvoj: 1 101 922,44,- Kč
•

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000,- Kč

•

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 101 922,44,- Kč

➢ Časová způsobilost:

01. 01. 2014 – 30. 06. 2023

Představení výzvy
Oprávnění žadatelé
Aktivita

Oprávnění žadatelé

Rozvoj sociálních služeb

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

Rozvoj komunitních center

Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a
organizace zřizované obcemi a zakládané obcemi,
dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a
zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové
organizace, církve, církevní organizace

Představení výzvy
Cílové skupiny
Aktivita

Cílová skupina

Rozvoj sociálních
služeb

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

Rozvoj komunitních
center

Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a
osoby se zdravotním postižením

Představení výzvy - 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 s 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, 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.

• + způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu (např. zeleň v okolí budov a na budovách,
demolice staveb na místě realizace projektu, příjezdové komunikace v areálu a nezbytné
doprovodné vybavení, zabezpečení výstavby, projektová dokumentace stavby, EIA, studie
proveditelnosti)

Představení výzvy
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
• + způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu (např. zeleň v okolí budov a na
budovách, demolice staveb na místě realizace projektu, příjezdové komunikace v areálu a
nezbytné doprovodné vybavení, zabezpečení výstavby, projektová dokumentace stavby,
EIA, studie proveditelnosti, pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací
projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení), povinná publicita)

Podporované aktivity

➢ Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých
výdajů projektu.
➢ Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu.

➢ Rozložení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu je předmětem kontroly CRR při
závěrečném ověření způsobilosti projektu.

Představení výzvy
Míra podpory
➢ Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro
projekt
• Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %
• Státní rozpočet – 0 %
➢ Křížové financování
• Křížové financování nebude v rámci této výzvy uplatňováno.

➢ Věcná způsobilost
▪ Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 62. výzvy:
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastruktura-integrovane-pro
➢ Časová způsobilost
• 01. 01. 2014 – 30. 06. 2023
➢ Forma podpory
• ex-post

Indikátory
➢ Hodnoty, které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci
projektu
➢ Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici
v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP.
Aktivita

Rozvoj sociálních služeb

Kód

Název indikátoru

67510

Kapacita služeb a sociální péče

55401

Počet podpořených zázemí pro služby a
sociální práci

55402

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Indikátory
Aktivita

Rozvoj komunitních center

Kód

Název indikátoru

67510

Kapacita služeb a sociální práce

55401

Počet podpořených zázemí pro služby a
sociální práci

55402

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

➢ Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho projekt

➢ Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně za období od
počátku projektu do konce příslušného monitorovacího období

Indikátory
Povinnosti související s indikátory
➢ Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů

▪

Včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty

▪

Nastavení je závazné

▪

Úprava – je podstatnou změnou

▪

Při nesplnění – sankce

➢ Průběžné sledování jejich naplnění
▪

Uvádí se ve zprávách o realizaci projektu

Způsobilost výdajů

➢ Věcná způsobilost
•

Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v Obecných pravidlech
pro žadatele a příjemce v rámci IROP, kapitola 10.

•

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladnidokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

•

Příjemce nesmí na výdaje projektu hrazené z IROP čerpat dotaci z jiných
projektů, financovaných z IROP, z jiného operačního programu ani jiných
prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu,
vyjma národního spolufinancování. Dále ani z finančních mechanismů
Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české
spolupráce. K úhradě způsobilých výdajů rovněž nesmí využít nástrojů
finančního inženýrství.

•

Výdaje pořízené před datem vyhlášení výzvy je možné financovat, pokud
příjemce dodržel všechna pravidla této výzvy.

•

V projektu nelze financovat pořízení stejného majetku více než jednou. V
případě poškození nebo zastarání pořízeného majetku musí příjemce po dobu
udržitelnosti obnovu hradit z vlastních zdrojů.

•

Není možné z IROP podpořit projekt, který bude účelově zhodnocovat
majetek neoprávněného příjemce, tzn., že vlastník majetku musí spadat do
oprávněných žadatelů pro danou výzvu.

Povinné přílohy žádostí o podporu
➢
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
➢
•

•

Pro všechny aktivity
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

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 2012/21/EU
• 14. Situační schéma – dopad projektu na území
• 15. Rozhodnutí o registraci sociální služby nebo
smlouva o smlouvě budoucí o poskytování
sociální služby

➢ Aktivita Rozvoj komunitních center
• 11. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní
řízení
• 12. Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho
krajským střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb
• 13. Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele
Aktivita Rozvoj sociálních služeb
služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit
výkonem služby obecného hospodářského
11. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas
zájmu v souladu s rozhodnutím Komise
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní
2012/21/EU (pouze komunitní centra
řízení
poskytující jednu a více sociálních služeb)
12. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal
• 14. Situační schéma – dopad projektu na území
strategický plán sociálního začleňování,
komunitní plán sociálních služeb nebo
• 15. Doklad - Souhlas obce s realizací projektu

Proces hodnocení a výběru projektů
➢ Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení a výběru projektů

•

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti jsou vylučovací.

•

Kritéria formálních náležitostí jsou napravitelná. Žadatel bude vyzván k opravě nebo
doplnění žádosti o podporu přes MS2014+.

•

Kritéria přijatelnosti jsou napravitelná i nenapravitelná, uvedeno v příloze č.1 - Kritéria
formálních náležitostí a přijatelnosti.

•

V případě nesplnění alespoň jednoho nenapravitelného kritéria je žádost o podporu
vyloučena z dalšího procesu hodnocení.

Proces hodnocení a výběru projektů
➢ Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS Regionu Poodří
➢ Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než umožňuje výzva, nejsou
akceptovány
➢ 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

➢ Jednokolová výzva s jednou uzávěrkou pro podání žádosti ̵> jednokolové hodnocení
➢ Proces hodnocení ̵> ukončen nejpozději do 50 pracovních dní od data ukončení příjmu
žádostí o podporu

Proces hodnocení a výběru projektů
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
➢ První fáze hodnocení projektů
➢ Posouzení základních věcných a administrativních požadavků
➢ Provádějí pracovníci MAS Regionu Poodří
➢ Lhůta max. 20 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu
➢ Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium (ANO/NE)
➢ Viz Příloha č. 1 Výzvy MAS

Proces hodnocení a výběru projektů
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
➢ Vzor vzdání se práva podat žádost o přezkum:

➢ Žadatele vkládají do systému ISKP 14+ (do dokumentů)
➢ Zkrátí dobu hodnocení přijatých žádostí
➢ Nutné aby tento dokument podali všichni žadatelé v dané výzvě

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení
➢ Druhá fáze hodnocení projektů
➢ Hodnocení kvality
➢ Provádí Výběrová komise MAS RP
➢ Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení
➢ Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P
➢ Mohou být Výběrovou komisí vymezeny podmínky pro úpravu projektů ze strany
žadatele, za kterých by měl být projekt podpořen

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení
➢ Max. počet bodů věcného hodnocení - 80
➢ Žádost musí získat min. 40 bodů, aby splnila podmínky věcného hodnocení
➢ Žádost o přezkum: 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
➢ Opět platí možnost vzdání se práva podat žádost o přezkum
➢ MAS současně upozorňuje, že tento závěr ještě předává k závěrečnému ověření
způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na ŘO IROP
➢ Viz příloha č. 2 výzvy MAS

Povinná publicita
➢ Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – je možno využít el.
šablonu z www.esfcr.cz
➢ Po celou dobu realizace projektu
➢ V místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, např. vstupní prostory
budovy
➢ Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech
➢ Pokud nelze plakát umístit v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce
➢ Pokud příjemce realizuje více projektů IROP v jednom místě, je možné pro všechny
tyto projekty umístit pouze jeden plakát

IS KP14+
➢ 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
➢ !! K práci v IS KP14+ budou nápomocni pracovníci kanceláře MAS !!

IS KP14+
Postup při podávání žádosti
➢
➢
➢
➢

Registrace do systému IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/
Vyplnění elektronické verze žádosti
Finalizace elektronické verze žádosti
Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti

➢ !! Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím IS KP14+
➢ !! Zřízení elektronického podpisu před podáním/odesláním žádosti
➢ !! Aktivní datová schránka

IS KP14+
Elektronický podpis
➢ Elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát
➢ Platnost 1 rok
➢ Poskytovatelé:
➢ PostSignum České pošty (Czech Point)
➢ První certifikační autorita
➢ Eidentity

Důležité odkazy
➢ Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP
• https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/obecnapravidla-pro-zadatele-a-prijemce

➢ Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP výzva č. 62
• https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastruktura-integrovanepro
➢ Výzva MAS č. 16 včetně příloh:
• https://mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/irop/vyzvy-irop/vyzva-c-16-irop-pece-oznevyhodnene-skupiny-obyvatel

DĚKUJI ZA POZORNOST!
Alžběta Maléřová
MAS Regionu Poodří, z.s.
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek
Tel: (+420) 552 302 729
E-mail: iropmas@regionpoodri.cz
www.mas.regionpoodri.cz

