SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
9. VÝZVA
MAS ROZVOJ KRNOVSKA
IROP
BEZPEČNÁ DOPRAVA
konaný dne 9.9.2020 od 15:00 hodin
v salónku restaurace REZIDENCE v Městě Albrechticích

PROGRAM SEMINÁŘE
 Co je obsahem výzvy
 Závazné dokumenty
 Povinné přílohy

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
 IROP - BEZPEČNÁ DOPRAVA
 Číslo výzvy MAS:

9. výzva

 Číslo výzvy v ISKP2014+:

494/06_16_038/CLLD_16_01_117

 Název výzvy v ISKP2014+:

MAS Rozvoj Krnovska IROP – Bezpečná doprava

 Druh výzvy:

kolová

 Opatření integrované strategie:

IROP 01: Bezpečná doprava

 Datum a čas vyhlášení výzvy:

15.7.2020

 Datum zahájení příjmu žádosti o podporu:

15.7.2020 ve 12:00

 Datum a čas ukončení příjmu žádosti o podporu: 30.11.2020 v 16:00
 Datum ukončení realizace projektu:

30.6.2023

Podpora
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt:
není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt:
6 168 519,07 Kč
Míra podpory:

95 %

Uznatelnost nákladů:

od 1.1.2014

Veškeré informace a aktuality o výzvách naleznete na
stránkách http://www.maskrnovsko.cz/

Závazné dokumenty


Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
 Závazné pro všechny specifické cíle a výzvy. Žadatel se řídí platnými pravidly v den vyhlášení výzvy MAS, tj. k 15.10.2019.
( platná verze Obecných pravidel pro tuto výzvu je verze 1.13 z 15.10.2019 https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-aprijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p)



Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
 Pro každou výzvu specifický dokument
 Obsahuje informace o oprávněných žadatelích, podporovaných aktivitách, způsobilých výdajích atd.
 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53, verze 1.4. platná od 8.10.2019, žadatel se řídí platnými Specifickými pravidly v den
vyhlášení výzvy MAS. Dokumenty naleznete v odkaze :
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/dokumenty-k-jednotlivym-vyzvam/vyzva-c-53-udrzitelna-dopravaintegrovane-projekty
Dokumenty i s přílohami naleznete na stránkách IROP.
Žadatel se řídí verzemi platnými ke dni vyhlášení výzvy MAS, tzn. 15.7.2020.



Interní postupy MAS Rozvoj Krnovska
 Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, Interní postupy jsou MAS upraveny podle svých vnitřních dokumentů
http://www.maskrnovsko.cz/



DO VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU SE ŽADATEL ŘÍDÍ VERZÍ OBECNÝCH A SPECIFICKÝCH PRAVIDEL PLATNÝCH V DEN VYHLÁŠENÍ
VÝZVY INTEGROVANÉHO NÁSTROJE CLLD.



V DOBĚ REALIZACE, TJ. OD VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU, SE PŘÍJEMCE ŘÍDÍ VŽDY AKTUÁLNÍ PLATNOU VERZÍ OBECNÝCH I
SPECIFICKÝCH PRAVIDEL.

Oprávnění žadatelé
 AKTIVITA BEZPEČNOST DOPRAVY

 Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované
zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

nebo

 AKTIVITA CYKLODOPRAVA
 Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované
zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi

nebo

Oprávnění žadatelé
Cílové skupiny
 Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné
dopravy

Věcné zaměření výzvy
 Aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY
 Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy místních
komunikací nebo chodníků a stezek odkládajících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a
místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
 Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám
veřejné hromadné dopravy
 Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II.
a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro
pěší
 Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy
(bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné
osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Věcné zaměření výzvy
 Aktivita CYKLODOPRAVA
 výstavba samostatných stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo
oddělným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a, b nebo C10a, b,
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce
v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením
C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za
službami
 realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a
místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty,
piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro
autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

V JEDNÉ ŽÁDOSTI O PODPORU NELZE
KOMBINOVAT AKTIVITY BEZPEČNOST
DOPRAVY A CYKLODOPRAVA!!!
ŽADATEL VŠAK MŮŽE PODAT DO
KAŽDÉ AKTIVITY ŽÁDOST O DOTACI
SAMOSTATNĚ

Povinné přílohy pro obě aktivity
POKUD JE NĚKTERÁ Z POVINNÝCH PŘÍLOH NERELEVANTNÍ, ŽADATEL
DOLOŽÍ JAKO PŘÍLOHU DOKUMENT, VE KTERÉM TOTO ZDŮVODNÍ.

 Plná moc
 Zadávací a výběrová řízení
 Studie proveditelnosti
 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
 Čestné prohlášení o skutečném majiteli
 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení s nabytím právní moci

Povinné přílohy pro obě aktivity
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení (platné, pokud pozbude platnost před
zahájením realizace, dodá platné před vydáním PA)
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Smlouva o spolupráci, pokud bude projekt realizován na
území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí

Indikátory
Aktivita Bezpečnost dopravy

7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě
Aktivita Cyklodoprava
7 61 00 – délka nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras
7 64 01 – počet parkovacích míst pro jízdní kola

To nejdůležitější – na závěr
Věcné hodnocení projektu probíhá dle preferenčních kritérií, která jsou přílohou výzvy.
Projekt musí dosáhnout minimální hranice bodů.
Doporučujeme zkontrolovat ještě před zpracováním projektu a podání žádosti o podporu.
Minimální bodová hranice

20

Maximální bodová hranice

40

Projekty, které splní minimální bodovou hranici a budou doporučeny k financování, ale
nebudou moci být financovány z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků, budou
schváleny jako náhradní a bude vypracován jejich seznam.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
10. VÝZVA
MAS ROZVOJ KRNOVSKA
IROP
PODPORA SOCIÁLNÍM PODNIKŮM
konaný dne 9.9.2020 od 15:30 hodin
v salónku restaurace REZIDENCE v Městě Albrechticích

PROGRAM SEMINÁŘE
 Co je obsahem výzvy
 Závazné dokumenty
 Povinné přílohy

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
 IROP – Podpora sociálním podnikům
 Číslo výzvy MAS:

10. výzva

 Číslo výzvy v ISKP2014+:

139/06_16_074/CLLD_16_01_117

 Název výzvy v ISKP2014+:

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Podpora
sociálním podnikům

 Druh výzvy:

kolová

 Opatření integrované strategie:

IROP 02: Podpora sociálním podnikům

 Datum a čas vyhlášení výzvy:

15.7.2020

 Datum zahájení příjmu žádosti o podporu:

15.7.2020 ve 12:00

 Datum a čas ukončení příjmu žádosti o podporu: 30.11.2020 v 16:00
 Datum ukončení realizace projektu:

30. 06. 2023

Podpora
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt:
není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt:
1 105 637,33 Kč
Míra podpory:

95 %

Uznatelnost výdajů:

od 1.1.2014

Veškeré informace a aktuality o výzvách naleznete na
stránkách http://www.maskrnovsko.cz/

Závazné dokumenty
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
 Závazná pro všechny specifické cíle a výzvy. Žadatel se řídí platnými pravidly v den vyhlášení výzvy MAS, tj. k 15.10.2019

( platná verze 1.13 Obecných pravidel pro tuto výzvu je z 15.10.2019
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/ObecnaPravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
 Pro každou výzvu specifický dokument
 Obsahuje informace o oprávněných žadatelích, podporovaných aktivitách, způsobilých výdajích atd.
 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 65 , žadatel se řídí platnými Specifickými pravidly v den vyhlášení výzvy
MAS verze 1.1., platná od 27.9.2018. Dokument naleznete v odkaze:
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/dokumenty-k-jednotlivym-vyzvam/vyzva-c-65-socialniinfrastruktura-integrovane-pro/specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-vyzvy
Dokumenty i s přílohami naleznete na stránkách IROP.
Žadatel se řídí verzemi platnými ke dni vyhlášení výzvy MAS.
Interní postupy MAS Rozvoj Krnovska
 Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, Interní postupy jsou MAS upraveny podle svých vnitřních dokumentů
http://www.maskrnovsko.cz/


DO VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU SE ŽADATEL ŘÍDÍ VERZÍ OBECNÝCH A SPECIFICKÝCH PRAVIDEL PLATNÝCH V DEN VYHLÁŠENÍ VÝZVY
INTEGROVANÉHO NÁSTROJE CLLD.



V DOBĚ REALIZACE, TJ. OD VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU, SE PŘÍJEMCE ŘÍDÍ VŽDY AKTUÁLNÍ PLATNOU VERZÍ OBECNÝCH I SPECIFICKÝCH
PRAVIDEL.

Oprávnění žadatelé
- Osoby samostatně výdělečné činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění
- Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012., o obchodních
korporacích
- Nestátní neziskové organizace
- Církve
- Církevní organizace

CÍLOVÉ SKUPINY
- Uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR déle než 1 rok

- Uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu
práce, jejich doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech
souborné délky minimálně 12 měsíců
- Osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu
a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení
- Osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do
12 měsíců od opuštění zařízení
- Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o
zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR

TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ
 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků - nákup
objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy (musí však dojít k
vytvoření nových pracovních míst pro skupiny)
 Vznik nových sociálních podniků (založení nového podnikatelského
subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který není sociálním podnikem
v době podání žádosti)
 Rozšíření kapacity podniku – rekonstrukce objektu, zakoupení nových
prostor a rozšíření kapacity podniku (musí být propojeno se zvýšením
pracovních míst)
 Aktivity osob samostatně výdělečné činných (nelze podpořit
zemědělskou prvovýrobu, CZ-NACE 55 ubytování, restaurace apod.)

Povinné přílohy
POKUD JE NĚKTERÁ Z POVINNÝCH PŘÍLOH NERELEVANTNÍ, ŽADATEL
DOLOŽÍ JAKO PŘÍLOHU DOKUMENT, VE KTERÉM TOTO ZDŮVODNÍ.

 Plná moc
 Zadávací a výběrová řízení
 Doklad o právní subjektivitě žadatele
 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který
je předmětem projektu
 Podnikatelský plán
 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení s nabytím
právní moci

Povinné přílohy
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení (platné, pokud pozbude platnost před
zahájením realizace, dodá platné před vydáním PA)
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Doklad potvrzující, že se OSVČ spadá do cílové skupiny
Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Indikátory
 1 01 05 - počet nových podniků, které dostávají podporu
 1 04 03 - zvýšení zaměstnanosti v podporových podnicích se
zaměřením na znevýhodněné skupiny
 1 04 00 - zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

To nejdůležitější – na závěr
Věcné hodnocení projektu probíhá dle preferenčních kritérií, která jsou
přílohou výzvy.
Projekt musí dosáhnout minimální hranice bodů.
Doporučujeme zkontrolovat ještě před zpracováním projektu a podání
žádosti o podporu.
Minimální bodová hranice
Maximální bodová hranice

30
60

Projekty, které splní minimální bodovou hranici a budou doporučeny k
financování, ale nebudou moci být financovány z důvodu vyčerpání
alokovaných prostředků, budou schváleny jako náhradní a bude
vypracován jejich seznam.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
11. VÝZVA
MAS ROZVOJ KRNOVSKA IROP
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A
DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
konaný dne 9.9.2020 od 16:00 hodin
v salónku restaurace REZIDENCE v Městě Albrechticích

PROGRAM SEMINÁŘE
 Co je obsahem výzvy
 Závazné dokumenty
 Povinné přílohy

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb
 Číslo výzvy MAS:
 Číslo výzvy v ISKP2014+:
 Název výzvy v ISKP2014+:

11. výzva
326/06_16_072/CLLD_16_01_117
MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Zvyšování kvality a
dostupnosti sociálních služeb
 Druh výzvy:
kolová
 Opatření integrované strategie: IROP 03: Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních
služeb
 Datum a čas vyhlášení výzvy:
15.7.2020
 Datum zahájení příjmu žádosti o podporu:
15.7.2020 ve 12:00
 Datum a čas ukončení příjmu žádosti o podporu: 30.11.2020 v 16:00
 Datum ukončení realizace projektu:
30. 06. 2023

Podpora
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt:
není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt:
5 975 531,47 Kč

Míra podpory:

95 %

Uznatelnost nákladů:

od 1.1.2014

Veškeré informace a aktuality o výzvách naleznete na
stránkách http://www.maskrnovsko.cz/

Závazné dokumenty


Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
 Závazná pro všechny specifické cíle a výzvy. Žadatel se řídí platnými pravidly v den vyhlášení výzvy MAS, tj. k
15.10.2019
( platná verze 1.13 Obecných pravidel pro tuto výzvu je z 15.10.2019

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-aprijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
 Pro každou výzvu specifický dokument
 Obsahuje informace o oprávněných žadatelích, podporovaných aktivitách, způsobilých výdajích atd.
 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 (verze 1.3 platnost 4.5.2020), žadatel se řídí platnými
specifickými pravidly v den vyhlášení výzvy MAS. Dokumenty naleznete v odkaze:
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/dokumenty-k-jednotlivym-vyzvam/vyzva-c-62socialni-infrastruktura-in-pr-clld/specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce_vyzva

Dokumenty i s přílohami naleznete na stránkách IROP.

Interní postupy MAS Rozvoj Krnovska
 Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, Interní postupy jsou MAS upraveny podle svých vnitřních
dokumentů http://www.maskrnovsko.cz/

 DO VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU SE ŽADATEL ŘÍDÍ VERZÍ OBECNÝCH A SPECIFICKÝCH PRAVIDEL PLATNÝCH V
DEN VYHLÁŠENÍ VÝZVY INTEGROVANÉHO NÁSTROJE CLLD.
 V DOBĚ REALIZACE, TJ. OD VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU, SE PŘÍJEMCE ŘÍDÍ VŽDY AKTUÁLNÍ PLATNOU VERZÍ
OBECNÝCH I SPECIFICKÝCH PRAVIDEL.

Podporované aktivity
AKTIVITA DEINSTITUALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
AKTIVITA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Oprávnění žadatelé – pro obě aktivity
- Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
- Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
- Dobrovolné svazky obcí
dobrovolnými svazky obcí

a

organizace

zřizované

- Nestátní neziskové organizace
- Církve
- Církevní organizace
- Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

a

zakládané

Cílové skupiny
AKTIVITA DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách

AKTIVITA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním
vyloučením, osoby se zdravotním postižením

TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT – pro obě
aktivity, podrobněji je uvedeno v textu výzvy
 Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu
 Výstavba a stavební úpravy pro kvalitní poskytování
sociálních služeb

 centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné
bydlení, azylové domy, domy na půl cesty apod – viz
výzva MAS, typy podporovaných aktivit
 Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně
pro seniory

Povinné přílohy pro obě aktivity
POKUD JE NĚKTERÁ Z POVINNÝCH PŘÍLOH NERELEVANTNÍ, ŽADATEL DOLOŽÍ JAKO
PŘÍLOHU DOKUMENT, VE KTERÉM TOTO ZDŮVODNÍ.
Plná moc
Zadávací a výběrová řízení
Doklad o právní subjektivitě žadatele
Studie proveditelnosti
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
územní řízení s nabytím právní moci
 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující stavební povolení (platné, pokud pozbude platnost před
zahájením realizace, dodá platné před podpisem PA)








 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo
pro ohlášení stavby
 Položkový rozpočet stavby
 Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního
začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb kraje
 Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu
poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného
hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU
 Transformační plán a doklad o jeho schválení – jen pro aktivitu
deinstitucionalizaci sociálních služeb

Indikátory
 6 75 10 - kapacita služeb a sociální práce
 5 54 01 - počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce
 5 54 02 - počet poskytovaných druhů sociálních služeb

To nejdůležitější – na závěr
Věcné hodnocení projektu probíhá dle preferenčních kritérií, která jsou
přílohou výzvy.
Projekt musí dosáhnout minimální hranice bodů.
Doporučujeme zkontrolovat ještě před zpracováním projektu a podání
žádosti o podporu.
Minimální bodová hranice
Maximální bodová hranice

15
30

Projekty, které splní minimální bodovou hranici a budou doporučeny k
financování, ale nebudou moci být financovány z důvodu vyčerpání
alokovaných prostředků, budou schváleny jako náhradní a bude
vypracován jejich seznam.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
12. VÝZVA
MAS ROZVOJ KRNOVSKA IROP – Zvyšování
kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury
konaný dne 9.9.2020 od 16:30 hodin
v salónku restaurace REZIDENCE v Městě Albrechticích

PROGRAM SEMINÁŘE
 Co je obsahem výzvy

 Závazné dokumenty
 Povinné přílohy

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací
infrastruktury
 Číslo výzvy MAS:

12. výzva

 Číslo výzvy v ISKP2014+:

503/06_16_075/CLLD_016_01_117

 Název výzvy v ISKP2014+:

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Zvyšování kvality a
dostupnosti vzdělávací infrastruktury

 Druh výzvy:

kolová

 Opatření integrované strategie: IROP 04: Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací
infrastruktury

 Datum a čas vyhlášení výzvy:

15.7.2020

 Datum zahájení příjmu žádosti o podporu:

15.7.2020 ve 12:00

 Datum a čas ukončení příjmu žádosti o podporu:

30.11.2020 v 16:00

 Datum ukončení realizace projektu:

30. 06. 2023

Podpora
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt:
není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt:
6 339 531,96 Kč
Míra podpory:

95 %

Uznatelnost nákladů:

od 1.1.2014

Veškeré informace a aktuality o výzvách naleznete na
stránkách http://www.maskrnovsko.cz/

Závazné dokumenty
 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
 Závazná pro všechny specifické cíle a výzvy. Žadatel se řídí platnými pravidly v den vyhlášení výzvy MAS, tj. k
15.10.2019
( platná verze Obecných pravidel pro tuto výzvu je 1.13 z 15.10.2019
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-aprijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
 Pro každou výzvu specifický dokument
 Obsahuje informace o oprávněných žadatelích, podporovaných aktivitách, způsobilých výdajích atd.
 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68, žadatel se řídí platnými Specifickými pravidly v den
vyhlášení výzvy MAS, verze 1.3 platná od 2.10.2019. Dokumenty naleznete v odkaze:
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/dokumenty-k-jednotlivym-vyzvam/vvyzva-c68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infras/specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce_vy-(1)
Interní postupy MAS Rozvoj Krnovska
 Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, Interní postupy jsou MAS upraveny podle svých vnitřních
dokumentů http://www.maskrnovsko.cz/

 DO VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU SE ŽADATEL ŘÍDÍ VERZÍ OBECNÝCH A SPECIFICKÝCH PRAVIDEL PLATNÝCH V
DEN VYHLÁŠENÍ VÝZVY INTEGROVANÉHO NÁSTROJE CLLD.
 V DOBĚ REALIZACE, TJ. OD VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU, SE PŘÍJEMCE ŘÍDÍ VŽDY AKTUÁLNÍ PLATNOU VERZÍ
OBECNÝCH I SPECIFICKÝCH PRAVIDEL.

Oprávnění žadatelé – projekty musí být zařazeny v
investičních prioritách MAP/KAP
- Zařízení péče o děti do tří let
- Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání
- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče
o děti
- 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

Cílové skupiny
 SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY AKTIVTY
 Osoby sociálně vyloučené
 Osoby ohrožené sociálním vyloučením

 Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 Pedagogičtí pracovníci
 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

 AKTIVITA - INFRASTRUKUTRA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 Děti do 3 let
 Děti v předškolním vzděláváním

 AKTIVITA - INFRASTRUKTA ZÁKLADNÍCH ŠKOL, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL
 Žáci/studenti

 AKTIVITA - INFRASTRUKUTRA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 Žáci/studenti
 Děti v předškolním vzděláváním
 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a
mládeže
 dospělí v dalším vzděláváním

TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT
 Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – stavby a stavební práce nové
infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy, pořízení vybavení budov a učeben,
pořízení kompenzačních pomůcek. Podpora může být poskytnuta pouze při
zvýšení kapacity podporovaného zařízení
 Aktivita Infrastruktura základní vzdělávání v základních školách – rekonstrukce a
stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti,
pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zapojení
vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Podpora může být poskytnuta pouze
ve vazbě na klíčové kompetence, bezbariérovost, kapacit kmenových učeben (v
ORP se nachází sociálně vyloučené lokality)

TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT
 Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - rekonstrukce a
stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti,
pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zapojení
vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Podpora může být poskytnuta pouze
ve vazbě na klíčové kompetence, bezbariérovost, navýšení kapacit kmenových
učeben (v ORP se nachází sociálně vyloučené lokality). Projektové záměry musí
být v souladu s KAP.
 Aktivita Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání - rekonstrukce a stavební úpravy
stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, pořízení vybavení
budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zapojení vnitřní konektivity
školy a připojení k internetu. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na
klíčové kompetence. Projektové záměry musí být v souladu s KAP nebo MAP.

Povinné přílohy – společné pro všechny aktivity
POKUD JE NĚKTERÁ Z POVINNÝCH PŘÍLOH NERELEVANTNÍ, ŽADATEL
DOLOŽÍ JAKO PŘÍLOHU DOKUMENT, VE KTERÉM TOTO ZDŮVODNÍ.
 Plná moc
 Zadávací a výběrová řízení
 Doklad o právní subjektivitě žadatele
 Studie proveditelnosti
 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení s
nabytím právní moci
 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební
povolení (platné, pokud pozbude platnosti před realizací, dodá platné před vydáním PA)
 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 Položkový rozpočet stavby

Povinné přílohy
AKTIVITA INRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
 Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

AKTIVITA INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL,
INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL

 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Indikátory
Aktivita – Infrastruktura pro předškolní zařízení
 5 01 20 - Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let
Společné pro všechny aktivity
 5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení
 5 00 01 - Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

To nejdůležitější – na závěr
Věcné hodnocení projektu probíhá dle preferenčních kritérií, která jsou přílohou výzvy.
Projekt musí dosáhnout minimální hranice bodů.
Doporučujeme zkontrolovat ještě před zpracováním projektu a podání žádosti o
podporu.
Minimální bodová hranice
Maximální bodová hranice

15
30

Projekty, které splní minimální bodovou hranici a budou doporučeny k financování, ale
nebudou moci být financovány z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků, budou
schváleny jako náhradní a bude vypracován jejich seznam.

