6. výzva MAS KJH - IROP - ZVÝŠENÍ
KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ON-LINE SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
k výzvě MAS z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP)

Program semináře
• Představení výzvy
• Podporované aktivity
• Způsobilost výdajů
• Indikátory
• Povinné přílohy
• Proces hodnocení a výběru projektů
• IS KP14+
• Důležité odkazy

Představení výzvy

Základní informace

• Vazba na výzvu ŘO IROP č. 62:
„Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, vč. příloh
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vč. příloh
• Vyhlášení výzvy: 9. 4. 2020
• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 4. 2020, 10:00 hodin
• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 11. 5. 2020, 12:00 hodin
• Alokace: 1 052 631 Kč
• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 052 631 Kč

Představení výzvy

Základní informace

• Místo realizace: území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
• Maximální délka projektu: není stanovena
• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022
• Financování:
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Míra spolufinancování: 5 %
Státní rozpočet - 0 %
• Časová způsobilost nákladů: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2022
• Způsob financování: ex post
• Udržitelnost: 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.

Představení výzvy

Oprávnění žadatelé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí

Představení výzvy

Cílové skupiny

• osoby sociálně vyloučené
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
• osoby se zdravotním postižením

Podporované aktivity
Oproti výzvě ŘO IROP č. 62 je podporována pouze 1 aktivita:



Rozvoj sociálních služeb

• Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu

Rozvoj sociálních služeb

Hlavní podporované aktivity:
• stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,
• nákup pozemků a staveb,
• pořízení vybavení,
• pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby
Uvedené aktivity jsou podporovány za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní
poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny
stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.
Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním
vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob.

Rozvoj sociálních služeb

Vedlejší podporované aktivity:
demolice staveb na místě realizace projektu,
zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky),
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,
pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace
zadávacích a výběrových řízení),
• povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),
• nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání
pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení).
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvoj sociálních služeb

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.

Rozvoj sociálních služeb
UPOZORNĚNÍ
Z této výzvy nelze podpořit:
• sociální službu domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
• sociální služby určené pouze pro cílovou skupinu senioři - osoby starší 65 let
bez přiznaného některého ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních
službách
• domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.

Rozvoj sociálních služeb
Způsobilé výdaje – hlavní aktivity projektu
• Stavby, stavební práce, rekonstrukce
• Stavby, přístavby, staveb. úpravy a rekonstrukce budov či bytů sloužících k poskytování registrovaných soc. Služeb
• Vytvoření zázemí pro poskytování reg. soc. služeb
Zázemím je myšleno zázemí pro uživatele a pracovníky, kteří zajišťují tyto služby.
• Budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace,…)
• Nákup pozemků a staveb
• Nákup pozemku – cena nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů
• Nákup stavby (celé nebo části), která bude sloužit jako zázemí...
• Pořízení vybavení budov a zázemí pro zajištění provozu zařízení s vazbou na poskytování služeb
• Pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb
Terénními službami se rozumí sociální služby, které jsou cílové skupině poskytovány v jejím přirozeném sociálním
prostředí

Rozvoj sociálních služeb
Způsobilé výdaje – vedlejší aktivity projektu

• Zeleň v okolí budov a na budovách
• Demolice staveb na místě realizace projektu
• Parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení
• Příjezdové komunikace v areálu
• Projektová dokumentace
• Studie proveditelnosti
• Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a
výběrových řízení)

Rozvoj sociálních služeb
UPOZORNĚNÍ
• Pořízené vybavení musí sloužit k realizaci projektu s přímou vazbou na poskytování daných služeb.
Jedná se o standardní, nezbytné a obvyklé výdaje podle typu služby. Pořízený majetek podléhá
kontrole a při nákupu vybavení včetně drobného vybavení, důrazně upozorňujeme žadatele/příjemce,
že je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední
platby příjemci ze strany ŘO IROP), včetně evidence těchto výstupů. V případě neudržení výstupů z
projektu po celou dobu udržitelnosti projektu se příjemce vystavuje riziku krácení dotace (dle příloh č.
2A-D těchto Pravidel), pokud nesjedná nápravu z vlastních zdrojů a nenahradí odpovídajícím majetkem
z vlastních zdrojů.
• více viz kap. 3.2.5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 IROP

Rozvoj sociálních služeb
Nezpůsobilé výdaje - příklady
• Výdaje spojené s částí projektu, která zasahuje mimo území MAS
• Výdaje, které nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno doložit písemnými doklady
• Výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % CZV
• Výdaje spojené s řízením a administrací projektu, osobní náklady
• Opravy a údržba
• Provozní a režijní výdaje
• Úroky z úvěrů, půjček, splátky půjček a úvěrů
• více viz kap. 3.2.5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 IROP

Rozvoj sociálních služeb
Indikátory výstupu
Plánovaná hodnota indikátoru je závazná.
Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k určenému datu jeho naplnění může vést ke krácení
nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu udržitelnosti může mít charakter porušení rozpočtové
kázně s následkem finanční sankce.
Indikátory výstupu
5 54 01 - Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Indikátor povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty.
Žadatel uvede cílovou hodnotu indikátoru, k jejímu naplnění musí dojít k datu ukončení realizace projektu.
5 54 02 - Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Indikátor povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty.
Žadatel uvede cílovou hodnotu indikátoru. K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít do 6 měsíců od
data ukončení realizace projektu (příjemce je povinen vykázat skutečný počet sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., které přihlásil k registraci do 6 měsíců od data ukončení realizace projektu).
Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu obsahují
metodické listy indikátorů v příloze č. 3 Specifických pravidel.

RRR

Rozvoj sociálních služeb
Indikátory výsledku

Plánovaná hodnota indikátoru je závazná.
Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k určenému datu jeho naplnění může vést ke krácení
nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu udržitelnosti může mít charakter porušení rozpočtové
kázně s následkem finanční sankce.

Indikátor výsledku
6 75 10 - Kapacita služeb a sociální práce
Indikátor povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty.
Žadatel uvede výchozí a cílovou hodnotu indikátoru. K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít k
datu ukončení realizace projektu.
Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu obsahují
metodické listy indikátorů v příloze č. 3 Specifických pravidel.

Povinné přílohy
1
2
3
4
5
6

12

Plná moc
Zadávací a výběrová 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
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
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

14

Rozhodnuti o registraci sociální služby – prostá kopie

7
8
9
10
11

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve
Specifických pravidlech výzvy č. 62 IROP v kapitole 3.2.3 ve znění platném ke dni
vyhlášení výzvy MAS.

Proces hodnocení a výběru projektů

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení a
výběr projektů:
• Příloha č. 1 Výzvy MAS - Kritéria formálního hodnocení a
přijatelnosti
• Příloha č. 2 Výzvy MAS - Kritéria věcného hodnocení
• Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS Království –
Jestřebí hory, o.p.s.
• Žádosti předložené jiným způsobem a v jiném termínu než umožňuje
výzva, nejsou akceptovány

Proces hodnocení a výběru projektů

Výsledkem výběru je seznam projektů doporučených k
financování, 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 5 měsíců od data
ukončení příjmu žádostí o podporu.

Proces hodnocení a výběru projektů
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
= První fáze hodnocení projektů
• Posouzení základních věcných a administrativních požadavků
• Provádějí pracovníci MAS KJH
• Lhůta max. 40 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu
• Tři kritéria přijatelnosti „Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.“,
„Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.“,
„Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.“ jsou nenapravitelná.
• Kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (s výjimkou tří výše
uvedených) jsou opravitelná – žadatel může být vyzván k opravě nebo doplnění
ve lhůtě do 5 pracovních dní, max. 2x.

Proces hodnocení a výběru projektů
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá prostřednictvím
MS2014+ žadatelům informaci o výsledku hodnocení do 5 dnů od ukončení kontroly.
Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího
výběru, mohou požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace
o negativním výsledku o přezkum hodnocení.
Možnost vzdání se práva podat žádost o přezkum
• Žadatelé budou o této možnosti informováni interní depeší
• Důvodem je urychlení procesu hodnocení
• Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy se všichni žadatelé ve výzvě MAS
vzdají možnosti přezkumu
• Dokument vzdání se přezkumu žadatelé vkládají do systému MS2014+

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení

= Druhá fáze hodnocení projektů
• Hodnocení kvality
• Provádí Výběrový výbor MAS KJH
• Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení
• Lhůta max. 20 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P
• Možnost vzdání se práva podat žádost o přezkum
• O výsledku věcného hodnocení bude žadatel informován
prostřednictvím interní depeše MS2014+

Kritérium

1

Kritéria
věcného
hodnocení

2

3

Název kritéria
Zkušenost žadatele v oblasti poskytování sociálních služeb. Zkušenost bude
posuzována jako délka poskytování registrované sociální služby žadatelem.
Rozhodné datum je datum od registrace služby do data podání žádosti o dotaci.

Výše celkových způsobilých výdajů projektu
V případě, že CZV žadatel uvede v haléřích, budou tyto CZV pro hodnocení
zaokrouhleny na celé koruny směrem nahoru.
Velikost obce podle počtu obyvatel, ve kterém je projekt realizován
Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ, Počet obyvatel
v obcích - k 1. 1. 2019: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcichza0wri436p.

Maximální
počet bodů

20

20

10

Maximální počet bodů

50

Minimální počet bodů

25

Proces hodnocení a výběru projektů
Věcné hodnocení

MAS současně upozorňuje, že seznam projektů doporučených
k financování předává k závěrečnému ověření způsobilosti a ke
kontrole administrativních postupů na ŘO IROP.
Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti:
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/6facaa00-ee17-41bb-b3237a2c9cfe86d6/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf?ext=.pdf

Žadatelům doporučujeme se s kritérii seznámit a při psaní projektu je zohlednit.

Podání projektové žádosti

• Zřízení elektronického podpisu
• Registrace do systému IS KP14+
• Vyplnění žádosti o podporu
• Finalizace žádosti o podporu
• Podepsání a odeslání žádosti o podporu
• odepsání a odeslání žádosti o p
• odporu

Podání projektové žádosti
Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím
aplikace IS KP14+: https://mseu.mssf.cz/
• Nevyžaduje instalaci do PC

• Postupovat podle Přílohy č. 1 Postup pro podání žádosti o podporu
v MS2014+, příloha Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
• Edukační video: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-naprojekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Titulní obrazovka IS KP14+

IS KP14+: HW a SW požadavky

Registrace do IS KP14+

Založení žádosti o podporu

Založení žádosti o podporu

Založení žádosti o podporu

Založení žádosti o podporu

Založení žádosti o podporu

Důležité odkazy
• 6. výzva MAS KJH – Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb včetně příloh:
http://www.kjh.cz/isru_realizace_prob_vyzvy.php
• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 – aktivita Rozvoj sociálních
služeb: https://irop.mmr.cz/getmedia/5f04e0a7-ef68-4d59-9c1d-

e1db4804f419/Specificka-pravidla-v-62-2_1-CLLD_v-1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

• Přílohy spec. pravidel výzvy č. 62 IROP:

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-62-socialni-infrastrukturaintegrovane-pro

• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP:

https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924ded7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

DĚKUJI ZA POZORNOST
S ohledem na stávající krizová opatření nelze uskutečnit prezenční
seminář pro žadatele, proto prosím o potvrzení Vaší účasti na online semináři na níže uvedený e-mail. Děkuji za pochopení.
Kontaktní osoba:
E-mail:
Mobil:

Hana Bryknarová
bryknarova@kjh.cz
731 543 676

