
Výzva 

MAS KRÁLOVÉDVORSKO – IROP -

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB I

Seminář pro žadatele

6. 11. 2017, 10.00 hodin, kancelář MAS Královédvorsko



Program semináře

1. základní informace k výzvě

2. představení podporovaných aktivit

3. kritéria hodnocení a závěrečného ověření

4. povinné přílohy žádosti o podporu, indikátory

5. webová aplikace IS KP14+



1) Základní informace k výzvě



Základní  informace
Typ výzvy: kolová výzva - jednokolový systém hodnocení

Podpora pro danou výzvu (CZV) 2 105 263,16 Kč  (95% - 2 000 000 Kč = dotace z EFRR)

Míra podpory: 95%

Forma podpory: ex-post financování (možnost etapizace)

Území realizace: území MAS Královédvorsko, z.s.

Časová způsobilost: 1. 1. 2014- 31. 12. 2019

Udržitelnost: 5 let od proplacení poslední platby

Dělení aktivit: hlavní/vedlejší aktivity max. do výše 15% způsobilých výdajů



Cílové skupiny

 Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením

 Osoby se zdravotním postižením



Dokumenty závazné pro žadatele

• Obecná pravidla

o závazná pro všechny specifické cíle a výzvy

o zadávání zakázek, změna projektu, povinná publicita

• Specifická pravidla

o pro každou výzvu samostatný dokument

o podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí kritéria, povinné
přílohy – vzory, …

o http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-
c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD


Dokumentyzávaznéprožadatele

• Výzva MAS

o termín pro přijetí žádostí a realizaci projektu

o min.  a max. výše způsobilých výdajů

o žadatelé, aktivity, povinné přílohy

o kritéria pro hodnocení projektů (součást navazující 
dokumentace)



● Minimální výše CZV 100 000 Kč

● Maximální výše CZV 525 000 Kč



Postup hodnocení

• MAS

 Přijatelnost a formální náležitosti

 Věcné hodnocení (min. hranice bodování)

•CRR

 kritéria pro závěrečné hodnocení způsobilosti (24 PD)

 vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – cca 4 měsíce od ukončení 
výběru na MAS



Aktivity:

• ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

• ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER

• SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Alokace celkem do r. 2021: 4 mil. Kč/ 2 mil. Kč (aktuální výzva)

Max. výše dotace: 525 000 Kč



Oprávnění žadatelé
• Nestátní neziskové organizace

• Organizace zřizované nebo zakládané Královéhradeckým krajem

• Obce

• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

• Dobrovolné svazky obcí

• Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

• Církve

• Církevní organizace

NNO, církve a církevní organizace vykonávají 
činnost v jedné z oblastí: 
- Podpora nebo ochrana osob se zdravotním 

postižením a znevýhodněných osob
- Sociální služby či
- Aktivity sociálního začleňování



UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

•Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

•Etapy projektu mohou být minimálně tříměsíční.

•Pozorně pročíst Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

•Postupovat nejen v souladu se specifickými pravidly, ale také s Obecnými 
pravidly pro žadatele a příjemce.

•Žádosti o podporu finalizovat v IS KP14+ dříve než v posledních hodinách 
před ukončením příjmu žádostí ve výzvě.



UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

•Nutné doložit všechny relevantní povinné přílohy k žádosti.

•Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v IS KP14+ 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 %).

•Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických listech

indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel.

•Respektovat stanovená pravidla veřejné podpory.

•Úspěšný projekt musí nezbytně splňovat všechna obecná a specifická kritéria 

přijatelnosti.



2) Představení podporovaných aktivit



Hlavní zaměření projektu
Podpora infrastruktury a vybavení pro kvalitnější poskytování ambulantních a 

terénních sociálních služeb:

- nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro 
kvalitní poskytování sociálních služeb, 

- obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce 
s cílovými skupinami, 

- vybudování zázemí pro terénní služby, 

- vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, 

- pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve 
vyloučených lokalitách, 

- vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové 
formě terénních služeb sociální prevence či odborného poradenství.



Hlavní aktivity – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
• Stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,

• Budování a modernizace související inženýrské sítě

• Nákup pozemků a staveb, (cena pozemku nesmí přesáhnout 10% CZV)

• Pořízení vybavení,

• Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální 
služby

• DPH

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

Sociální služby jsou definovány 
zákonem č. 108/2006 Sb. , o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů



Způsobilé výdaje na hlavní aktivity 

Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb:

- 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

Aktivity nesmí vést k 
diskriminaci a segregaci 
žádné ze sociálně 
znevýhodněných skupin

Nelze podpořit sociální 
službu domovy pro 
seniory dle §49 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách a sociální služby 
určené pouze pro cílovou 
skupinu senioři (osoby 
starší 65 let bez 
přiznaného některého ze 
stupňů míry závislosti 
podle zákona o soc. sl.



Vedlejší aktivity
 Demolice staveb na místě realizace projektu

 Zeleň v okolí budov a na budovách

 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

 Zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a 
zadávacích řízení

 Povinná publicita

 Nákup služeb, které tvoří součást pořízení DHM a DNHM, nejsou-li tyto 
služby součástí pořizovací ceny vybavení

Na vedlejší aktivity projektu 
může být vynaloženo maximálně 
15% CZV.



NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

• DPH, pokud má příjemce nárok na odpočet nebo její část; 

(DPH ve smyslu zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

• úroky z úvěrů, půjček, splátky půjček a úvěrů 

• výdaje spojené s realizací části projektu, která zasahuje mimo území MAS vymezené ve strategii CLLD 

• výdaj, který nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno doložit písemnými doklady

• výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 

• výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15% CZV

• celní, správní a jiné poplatky

• cestovní náhrady, 

• manka a škody,

• opravy a údržba, 

• provozní a režijní výdaje, provize, rezervy na budoucí ztráty a dluhy,

• sankce, pokuty a penále, 

• výdaje na řízení a administraci projektu, nepovinnou publicitu, 

• uzavření kupní smlouvy, 

• bankovní záruky, pojištění, bankovní poplatky, 

• právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, 

• audit projektu

• výdaje na nákup nemovitostí nad 
cenu zjištěnou znaleckým 
posudkem 

• výdaje na nákup pozemku nad 
stanovený limit 10% CZV 

• úroky z úvěrů, půjček 

• splátky půjček a úvěrů,

• sankce a penále,

• výdaje na záruky, pojištění, úroky, 
bankovní poplatky, kursové ztráty, 
celní a správní poplatky



3) Kritéria hodnocení a závěrečného 
ověření

Specificka-pravidla-2_1-CLLD_v-1-1_final.pdf


Kritéria hodnocení formálních náležitostí
• Formální kritéria

 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 hodnocení přijatelnosti
• Kritéria přijatelnosti

 Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje 
území MAS Královédvorsko

 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a 

výzvu

 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů

 Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS

 Potřebnost realizace je odůvodněná

 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů 

stanovenou ve výzvě MAS

http://www.maskd.cz/userfiles/files/Programov%C3%BD r%C3%A1mec IROP.pdf


Kritéria hodnocení – věcné hodnocení
Princip technické připravenosti 10/0

Princip administrativní připravenosti 10/0

Princip plnění indikátoru strategie 20/10/0

Princip podpory lokálních aktérů 10/5/0

Princip včasné realizace 10/0

Maximální možný počet bodů je 60, projekt úspěšně projde věcným hodnocením, 
když získá minimálně 30 bodů.

Příloha č. 3 Kritéria věcného hodnocení.pdf




Kritéria závěrečného ověření
• Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 

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

• Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.

• V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty 
ukazatelů. 

• 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

• Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách

• Projekt není cílen na poskytování sociálních služeb seniorům jako výhradní nebo 
jediné cílové skupině

Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 5 mil. Kč zpracovává 
žadatel Studii proveditelnosti ve struktuře uvedené v příloze č. 4A těchto Pravidel. 
CBA v MS2014+ žadatel nevyplňuje. Kritérium závěrečného ověření způsobilosti 
projektu „V hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, 
stanovené ve výzvě“ je pro tyto projekty nerelevantní. 



4) Povinné přílohy žádosti o podporu,
indikátory



Povinné přílohy žádosti o podporu 
1. Plná moc

2. Doklady o právní subjektivitě žadatele 

3. Výpis z rejstříku trestů (ZRUŠENO)

4. Zadávací a výběrová řízení – v systému záložka

5. Studie proveditelnosti - metodické listy indikátorů

6. Doklad o prokázání právních  vztahů k majetku, který je předmětem projektu

7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

 Minimálně žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem, a přílohy,

nejsou-li doloženy v jiné příloze žádosti o podporu.

 Samotné stavební povolení, pak musí být doloženo nejpozději do dne, kdy je vydáno Rozhodnutí , a to

formou Žádosti o změnu projektu

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

9. Položkový rozpočet stavby

P3_Metodické listy indikátorů_v 1.1_f.docx


Povinné přílohy žádosti o podporu 
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

• Žadatel musí být jasně pověřen k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, k jejímuž kvalitnějšímu 
poskytování čerpá podporu v rámci výzvy.

• Žadatel doloží existenci závazku veřejné služby na základě pověření, které musí obsahovat náležitosti dle čl. 4 
Rozhodnutí 2012/21/EU: 
 náplň a trvání závazku veřejné služby,

 identifikace podniku, případně, o které území se jedná; 

 povahu jakýchkoliv výhradních nebo zvláštních práv;

 popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby; 

 opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby; 

 odkaz na Rozhodnutí 2012/21/EU (uvedením plného názvu v textu pověření)

14. Čestné prohlášení žadatele že není vyžadování stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření 

stavebního úřadu – nepovinná příloha MAS

POVĚŘOVACÍ AKT
Žadatel musí být pověřen k výkonu SOHZ v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU nejméně 
do konce doby udržitelnosti projektu, tedy pět let od poslední platby příjemci. 

Žadatel nemusí být pověřen jedním pověřovacím aktem, ale několika akty, které na 
sebe musí navazovat, aby bylo zajištěno kontinuální poskytování služby.

V případě nezajištěné návaznosti poskytované služby se příjemce vystavuje 
riziku navrácení celé dotace.

P8_Souhlasné stanovisko subjektu - soc. služby, deinstitucionalizace_v 1.1_f.docx




Indikátory - Ukazatele, nástroje pro měření dosažených 

efektů aktivit projektu

Indikátory výstupu - Povinnost stanovit v žádosti cílovou hodnotu 

indikátoru včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty

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

5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Indikátory výsledku - Plánované výsledky projektu je nutné stručně 

popsat do textového pole s názvem „Co je cílem projektu?“ na záložce Popis 
projektu

6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce



5) Webová aplikace   
IS KP14+



https://mseu.mssf.cz/

https://mseu.mssf.cz/help/TescoSwElevatedTrustToolCZ.msi


Prostřednictvím IS KP14+ probíhá podání úloh:

• žádost o podporu

• žádost o platbu – průběžná, závěrečná

• zprávy o realizaci - průběžná, závěrečná (ZoR se v IS KP14+ zobrazí po 

schválení právního aktu, depeše s upozorněním na blížící se termín podání)

• žádosti o změnu - ze strany příjemce i ze strany CRR (ŘO)

• zprávy o udržitelnosti projektu - za každý rok - průběžná, závěrečná

• veškerá komunikace mezi žadatelem a CRR – formou depeší

Podání všech úloh je pouze elektronické prostřednictvím IS KP14+ !!!



HW a SW požadavky

• Pro  bezproblémový  chod  doporučujeme  nejnovější  verzi  prohlížeče  
INTERNET EXPLORER.

• K podepsání úloh je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis. Aby bylo 
možné úlohy podepsat, je nutné mít na počítači nainstalovanou aplikaci  MS 
Silverlight a balíček TescoSW Elevated TrustTool,  který  slouží  pro  přístup  k  
podpisovým certifikátům.

• Instalační balíček  TescoSW Elevated TrustTool naleznete v MS2014+ na 
záložce HW a SW požadavky.

• Na záložce „FAQ“ (podzáložka „FAQ elektronický podpis“) jsou k dispozici 
principy práce s certifikáty.

http://www.microsoft.com/getsilverlight
https://mseu.mssf.cz/help/TescoSwElevatedTrustToolCZ.msi
https://mseu.mssf.cz/help/TescoSwElevatedTrustToolCZ.msi


Elektronický podpis



Info k IS KP14+

•   Žadatel by měl vždy přístup do portálu s rolí správce přístupů. Pouze s touto rolí
lze přidávat/odebírat další uživatele (čtenář, editor, signatář, zmocněnec).

•   K podepisování všech nebo určitých úloh je možné zmocnit jinou osobu plnou
mocí, která se oskenovaná nahraje do IS KP14+.

•   Informace o stavu projektu včetně výsledků hodnocení projektu se
žadatel/příjemce dozví pouze přes systém.

• Dokument Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení podmínek včetně podmínek bude
příjemci zpřístupněn taktéž pouze přes systém.

• Komunikace s MAS a CRR po podání projektové žádosti bude probíhat pouze
prostřednictvím depeší (zpráv) přes systém.



Info k IS KP14+ :

• Doporučujeme si v IS KP14+ nastavit notifikace na telefon nebo e-mail,
kde budete informováni o události/změně stavu projektu či o případných
výzvách k doplnění/vysvětlení.

•   Depeše se považuje za doručenou dnem odeslání, nikoli dnem přečtení
(možnost notifikace na e-mail či sms).

• Jednotlivé přílohy se nenahrávají na záložku „Přiložené dokumenty“, ale na
různá místa podle oblasti, do které spadají (týká se plných mocí a veřejných
zakázek).



DĚKUJEME ZA POZORNOST


