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konaný dne 15.10.2019 v klubovně tělocvičny ZŠ Město Albrechtice

5.- 8. VÝZVA 

MAS ROZVOJE KRNOVSKA            

IROP – Společné podmínky pro 

všechny výzvy                                  



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ 
 MAS Rozvoj Krnovska

 Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí – provádí 

kancelář MAS

 Hodnocení věcné – Výběrová komise MAS

 Výběr projektů  - Programový výbor MAS

 Řídící orgán (ŘO IROP) 

 Závěrečné ověření způsobilosti

 Příprava a vydání právního aktu 



ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů.

 Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -
2020 (MP) – příloha P3 Obecných pravidel.

 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – kap. 5 Investiční plánování a

zadávání veřejných zakázek a kap. 6 Speciální úprava předkládání

dokumentace u zakázek na stavební práce.

 Veškeré problémy či pochybnosti související se zadáváním zakázek je možno

konzultovat.



MS2014+

POSTUP PRO 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

O PODPORU 



MS2014+

 IS MS2014+ je dostupná na https://mseu.mssf.cz/

 Nutný platný elektronický podpis bez jeho platnosti nelze podat 

ŽoP

 Bezproblémové fungovaní aplikace je garantované pouze v 

prohlížeči Internet Explorer a Mozilla Firefox ESR

Musí být zapnutý JavaScript

 Pro podepsání žádosti o podporu je nutné mít nainstalován 

zásuvný modul MS Silverlight

https://mseu.mssf.cz/














 Žadatel musí vybrat výzvu ŘO pro danou výzvu MAS, tz.

53. – Bezpečná doprava

65. – Podpora sociálním podnikům

62. – Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb

68. - Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury









Uživatel vyplňuje záložky postupně!!!! Podle 
navigačního menu v levé části obrazovky.)

 Žlutá pole = povinná!!!!

Šedivá pole = volitelná 

Bílá pole = vyplňuje sám systém

UPOZORNĚNÍ – KAŽDOU VYPLNĚNOU ZÁLOŽKU ČI 
DELŠÍ TEXTOVÉ POLE PŘED JEHO OPUŠTĚNÍM 
PRŮBĚŽNĚ UKLÁDEJTE !!!! 



DĚKUJI ZA POZORNOST

V PŘÍPADĚ POTŘEBY NÁS KONTAKTUJTE

TÝM MAS ROZVOJ KRNOVSKA

PŘEJE HODNĚ SIL A ÚSPĚCHŮ


