Seminář pro žadatele IROP
MAS Uničovsko, o.p.s.

Výzvy MAS pro IROP
jsou podvýzvami IROP:
53. výzva na udržitelnou dopravu (chodníky, zastávky) MAS Uničovsko, o.p.s.
MAS má jen omezené možnosti nastavení výzev MAS, které 98 % kopírují
nastavení ze strany MMR. MAS může nastavit: - výběrová kritéria - alokaci
výzev a výši způsobilých výdajů (podpora více a malých projektů) - oprávněné
žadatele a aktivity (ale nečiníme tak) Role MMR, CRR a MAS ☺

IROP – bezpečnost dopravy
Alokace výzvy na bezpečnost dopravy: CZV 4,0 mil. Kč (dotace 3,8 mil. Kč)
Míra dotace: 95 % z ERDF (0% státní rozpočet a 5 % žadatel)
Termíny: příjem žádostí od 28.5.2017
Celkové způsobilé výdaje: 0,3 až 10,0 mil. Kč
Podporované aktivity: Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší
1. rekonstrukce a výstavba chodníků podél silnic a komunikací,
přizpůsobené hendikepovaným, včetně přechodů pro chodce a míst pro
přecházení
2. rekonstrukce a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám
hromadné dopravy
3. realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a
pěší dopravy

Podporované aktivity
• 3.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic
I., II., III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro
chodce a míst pro přecházení
• 3.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
• 3.3 Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek
pro chodce přes silnice I., II., III. Třídy, místní komunikace, železniční
a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové
komunikace pro pěší
• 3.4 Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost
železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy

Způsobilé výdaje
➢viz specifická pravidla pro žadatele a příjemce:
str. 73 - 75
• Stavby (např.: výdaje na realizaci chodníků a pásů
pro chodce jako součástí silnice nebo místní
komunikace, samostatných chodníků a stezek pro
pěší, společných pásů pro cyklisty a chodce v
přidruženém prostoru silnic a místních komunikací,
stezek pro cyklisty a chodce, včetně všech
konstrukčních vrstev a opatření pro osoby s
omezenou schopností pohybu a orientace )
• DPH
• + Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

INDIKÁTORY
Aktivita : Bezpečnost dopravy
Kód indikátoru : 7 50 01
Popis indikátoru : Počet realizací
vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v
dopravě
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

Způsobilost výdajů
➢ Věcná způsobilost
• Kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce
• http://ww.dotaceeu.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7415b-ac00- 9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP
vydani-1-7 cstopis.pdf?ext=.pdf
• Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
IROP 53.výzvy:
• http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c53-Udrzitelnadoprava-intefrovane-projekty-CLLD
• Bezpečnost dopravy – kapitola 3.4.5

Proces hodnocení a výběru projektů

➢ Problematika hodnocení přijatelnosti a

formálních náležitostí, věcného hodnocení a
výběru projektů
▪ Viz Příloha č. 1 Výzvy MAS ▪ Viz Specifická část
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP
➢ Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje
MAS
➢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
➢ Lhůta max. 20 pracovních dnů od ukončení
příjmu žádostí o podporu
➢ Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná i
opravitelná
➢ Kritéria formálních náležitostí jsou opravitelná
➢ Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených
pro každé kritérium (ANO/NE)

Proces hodnocení a výběru projektů Věcné
hodnocení
Druhá fáze hodnocení projektů
➢ Hodnocení kvality
➢ Provádí Výběrová komise MAS
➢ 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 - 40
➢ Žádost musí získat min. 20 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
➢ MAS současně upozorňuje, že tento závěr ještě
předává k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a
ke kontrole administrativních postupů na ŘO IROP

Povinná publicita
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
➢ Edukační videa
➢ http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-naprojekt/Elektronickazadost/Edukacni-videa
➢ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+
➢ K práci v IS KP14+ budou nápomocni pracovníci

kanceláře MAS !! I

IS KP14+
Postup při podávání žádosti
Registrace do systému IS KP14+
➢ https://mseu.mssf.cz/ (!! Jen v prohlížeči
Microsoft explover nebo Mozilla firefox)
➢ 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

Podání projektové žádosti v IROP
Zřízení elektronického podpisu a datové schránky

Registrace do systému IS KP14+
Vyplnění žádosti o podporu
Finalizace žádosti o podporu

Podepsání a odeslání žádosti o podporu
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IS KP14+
Elektronický podpis

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

Monitorování projektů
Předkládá se prostřednictvím IS KP14+ do 20 dnů po ukončení každého
monitorovacího období
➢ Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím:
▪ Zpráv o realizaci projektu (dále jen „Zpráva“ nebo „ZoR“)
▪ Zpráv o udržitelnosti projektu (dále jen „Zpráva“ nebo „ZoU“).
➢ Zjednodušená žádost o platbu
▪ Příjemce podá prostřednictvím MS2014+ nejpozději do 20 pracovních
dnů od ukončení etapy ZŽoP, průběžnou/závěrečnou ZoR projektu a
všechny požadované přílohy.
▪ Pokud k etapě, za kterou bude příjemce podávat ZoR a ZŽoP projektu,
bude podána ŽoZ (např. na změnu finančního plánu), ŽoP/ZoR
projektu/ZoU projektu je možné rozpracovat a podat až po schválení
žádosti o změnu.
Nejprve musí být schválena ŽoZ, poté příjemce předloží ZŽoP a ZoR
projektu, případně ZoU projektu do 2O pracovních dnů od schválení
ZoR. Na lhůtu bude příjemce upozorněn depeší od CRR.

Důležité odkazy
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
IROP
• http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/AktualizovanaObecna-pravidla-prozadatele-a-prijemce

➢ Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v
rámci IROP výzva č. 53
• https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7983cc5d-1452-4885-9851f38362fb6cf0/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_final.pdf?ext=.pdf

➢ Výzva MAS č. 1 včetně příloh
• http://www.mas.unicovsko.cz

Důležité přílohy žádosti:
- studie proveditelnosti (snaha o stručnost a výstižnost,
viz vzor)
- karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (tzn.
popis projektu, viz vzor)
- žádost o stavební povolení či pravomocné stavební
povolení - projektová dokumentace
- položkový rozpočet stavby.

Doporučení pro žadatele
• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o
podporu.
• Etapy projektu mohou být minimálně tříměsíční (doporučujeme
jednu etapu)
• 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.
• Projekt musí být předložen do správné výzvy a podvýzvy
• 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 IROP – bezpečnost dopravy

Harmonogram po příjmu žádosti
• MAS provádí kontrolu formálních náležitostí a
přijatelnosti (FN+P) – cca měsíc
• Žadatel má 5 dní na opravu chyb FN+P
(oprava max. 2x)
• 15 dní má žadatel na odvolání proti rozhodnutí
• po uplynutí všech lhůt může do 1 měsíce nastat
věcné hodnocení všech projektů ve výzvě, které
provádí výběrová komise
• 15 dní má žadatel na odvolání proti rozhodnutí
• Poté následuje finální rozhodnutí programového
výboru o výběru projektů
• Vybrané žádosti následně jsou ke kontrole CRR

Udržitelnost projektu 5 let od provedení poslední platby příjemci
ze strany ŘO IROP
• V době udržitelnosti projektu musí veškerý pořízený investiční
majetek sloužit pouze k účelu poskytování stejných služeb a
provádění aktivit projektu pro stejné klienty cílové skupiny, ke
kterým se příjemce zavázal v žádosti o podporu.
• V době udržitelnosti bude prováděna kontrola prostřednictvím
Zpráv o udržitelnosti projektu, ex-post analýzy rizik a ex-post
kontroly. Po dobu udržitelnosti je příjemce povinen prokázat
fungování služeb v druhu a kapacitě, kterou určil v žádosti o
podporu.
• V době udržitelnosti musí být dodržovány cílové hodnoty
indikátorů stanovené v Rozhodnutí/Stanovení výdajů.
• V ZoR projektu a ZoU projektu příjemce uvádí informace
požadované v kapitole 5 Specifických pravidel.

Děkuji za pozornost
Ing.Iveta Kopcová
MAS Uničovsko, o.p.s.
Medlov 300, 783 91 Uničov
Tel: 724 717 686
E-mail: mas.unicovsko@email.cz
www.mas.unicovsko.cz

