
Seminář pro žadatele do výzev CLLD 
MAS Sokolovsko v Programovém rámci 

IROP 

 

Datum a místo:  
16. 1. 2018, Královské Poříčí, Statek Bernard 

Přednášející: Ing. Markéta Hendrichová 

Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023 
 



Program semináře 

1. Představení výzev v Programovém rámci IROP CLLD MAS 
Sokolovsko na rok 2018 

2. Nejčastější připomínky v rámci závěrečného ověření 
způsobilosti projektů 

3. Aktuality v Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko 

4. Dotazy, diskuze, individuální konzultace 
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CLLD IROP výzvy v roce 2018 

4 

výzva aktivity Alokace (dotace z 
EFRR) 

č. 8 „doprava II“ Cyklodoprava, nízkoemisní a 
bezemisní vozidla 

15.535.528,82 Kč 

č. 9 „hasiči II“ Stanice IZS, technika IZS 3.602.109,48 Kč 

č. 10 „sociální inkluze 
II“ 

Sociální služby, komunitní 
centra, sociální byty 

13.891.657,67 Kč 

č. 11 „sociální 
podnikání II“ 

Sociální podnikání 5.335.322,98 Kč 

č. 12 „studie II“ Územní studie (krajina, veřejná 
infrastruktura 

1.400.000 Kč 



CLLD IROP výzvy v roce 2018 
• Vyhlášení výzev 3. 1. 2018. 

• Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS 2014+ v 5. 3. 2018. 

• Dotace 95 % z EFRR, ex-post. 

• Datum ukončení realizace projektu nejpozději 31. 12. 2020. 

• Datum zahájení realizace projektu od 1. 1. 2014. 

• Min. výše CZV 400 tis. Kč. 

• Max. výše CZV 6 mil. Kč u dopravy, a sociální inkluze. 

• Max. výše CZV 3.791.694 Kč u hasičů. 

• Max. výše CZV 5.616.129 Kč u sociálních podniků. 

• Max. výše CZV 1.473.684 Kč u studií. 

• Hlavní a vedlejší výdaje v rozpočtu: vedlejší max. 15 %. 
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Výzva č. 8 „doprava II“  

• Pouze cyklodoprava (výstavba nových a rekonstrukce 
stávajících cyklotras a cyklostezek), nízkoemisní a bezemisní 
vozidla. 

• Nadřazená výzva č. 53 

• Revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 

• CZV: Minimální výše CZV 400 tis. Kč. 

• CZV: Maximální výše CZV 6 mil. Kč. 

• Alokace (dotace) na výzvu: 15.535.528,82 Kč. 
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Výzva č. 8 „doprava II“ - cyklodoprava  

• Nezakládá veřejnou podporu. 

• Výstavba nových cyklostezek a cyklotras. 

• Rekonstrukce cyklostezek a cyklotras. 

• Dopravní značení: C8a,b, C9a,b nebo C10a,b: 
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Výzva č. 8 „doprava II“ - cyklodoprava  

• Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve 
SCLLD MAS Sokolovsko. V odůvodněných případech je možný 
přesah realizace projektu za hranice vymezeného území 
MAS.  

• Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 
organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo 
zakládané dobrovolnými svazky obcí. 

• Cílová skupina: Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a 
službami, uživatelé veřejné dopravy. 
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Výzva č. 8 „doprava II“ - cyklodoprava  

• Monitorovací indikátory: 

7 61 00 – Délka nově vybudovaných cyklostezek a 
cyklotras 

7 62 00 – Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola 
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Výzva č. 8 „doprava II“ - cyklodoprava  

• Přílohy žádosti o podporu: 

1) Plná moc 

2) Zadávací a výběrová řízení 

5) Studie proveditelnosti 

6) Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility 

7) ČP o skutečném majiteli 

8) Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující územní řízení 
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Výzva č. 8 „doprava II“ - cyklodoprava  

• Přílohy žádosti o podporu: 

9) Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, příp. stavební 
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 
povolení  

10) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
nebo ohlášení stavby 

11) Položkový rozpočet stavby 

13) Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

14) Smlouva o spolupráci 
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Výzva č. 9 „hasiči II“ 

• Aktivity: technika IZS, stanice IZS 

• Nadřazená výzva č. 69 

• Revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 

• CZV: Minimální výše je 400 000 Kč. 

• CZV: Maximální výše je 3 791 694 Kč. 

• Alokace (dotace) na výzvu: 3.602.109,48 Kč. 

• Aktualizace normativu: nadprůměrné sněhové srážky a 
námrazy, orkány a větrné smrště, extrémní sucho. 
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Výzva č. 9 „hasiči II“ 

• Nezakládá veřejnou podporu. 

• Stanice: stavební úpravy stanic ve stávající dislokaci, v 
odůvodněných případech stavba nového objektu, pořízení 
potřebného vybavení či technologií. 

• Technika: pořízení specializované techniky. 

• Žadatelé: 

– JPO II: Březová, Horní Slavkov, Chodov a Kynšperk nad 
Ohří 

– JPO III: Bukovany, Habartov, Krajková a Loket 
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Výzva č. 9 „hasiči II“ 

• Monitorovací indikátory: 

– 5 70 01 – Počet nové techniky a věcných prostředků složek 
IZS (pro aktivitu technika) – pozor: v minulé výzvě se 
nezobrazoval tento MI v ISKP – poslat printscreen 
obrazovky MAS Sokolovsko a vložit printscreen obrazovky 
a popis problému do přílohy žádosti o podporu! 

– 5 75 01 – Počet nových a modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS (pro aktivitu stanice) 
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Výzva č. 9 „hasiči II“ 

• Přílohy žádosti o podporu: 

1) Plná moc 

2) Zadávací a výběrová řízení 

3) Stanovisko HZS kraje 

4) Studie proveditelnosti 

5) Výpočet čistých jiných finančních příjmů 

6) Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (pro 
aktivitu stanice IZS) 
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Výzva č. 9 „hasiči II“ 

• Přílohy žádosti o podporu: 

8) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
nebo ohlášení stavby (pro aktivitu stanice IZS) 

9) Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majektu, 
který je předmětem projektu (pro aktivitu stanice IZS) 

10) Položkový rozpočet stavby (pro aktivitu stanice IZS) 
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Výzva č. 10 „sociální inkluze II“ 

• Aktivity:  

– soc. služby,  

– komunitní centra (se sociální službou i bez sociální služby),  

– soc. byty. 

• Nadřazená výzva č. 62 

• Revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 

• Minimální výše CZV 400 tis. Kč. 

• Maximální výše CZV 6 mil. Kč. 

• Alokace (dotace) na výzvu: 13.891.657,67 Kč 
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Výzva č. 10 „sociální inkluze II“ 

• Sociální bydlení – dva druhy veřejné podpory: 

– Podpora de minimis SOHZ (pozor na limit, součet za dvě po sobě 
jdoucí účetní období nesmí přesáhnout 500 000 Euro) 

– Pověření k výkonu SOHZ (vyrovnávací platba dle pověření, u 
individuálních výzev na soc. bydlení nebyla ani jedna žádost dle 
tohoto typu veřejné podpory) 

• Sociální služby a KC se sociální službou – veřejná podpora: 

– Služba obecného hospodářského zájmu (doložit pověřovací akt – kraj, 
obec) 

• KC bez sociální služby – nezakládá veřejnou podporu. 
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Výzva č. 10 „sociální inkluze II“ 

• Sociální služby a KC: Stavby a stavební úpravy, rekonstrukce 
pořízení vybavení, nákup automobilu. 

• U aktivity sociální služby je ve specifických pravidlech 
vyjmenován seznam služeb, na které lze projekt zaměřit. 

• Výstavba a koupě sociálních bytů pouze mimo základní 
sídelní jednotky uvedené v příloze č. 16 (výklad je, že lze 
rekonstrukce bytů). 

• Sociální byty – lokality uvedené v příloze č. 16: rekonstrukce, 
pořízení základního vybavení (co nelze jednoduše z bytu 
odnést). 
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Výzva č. 10 „sociální inkluze II“ 

• Územní realizace na území MAS Sokolovsko. Terénní sociální služby 
v aktivitách „sociální služby“ a „komunitní centra“ lze v 
odůvodněných případech realizovat mimo území MAS Sokolovsko. 

• Žadatelé v aktivitě „soc. služby“ a „KC“: kraje, obce, organizace 
zřizované krajem/obcí, NNO, DSO, církve a církevní organizace. 

• Žadatelé v aktivitě „soc. byty“: obce, NNO, církve, církevní 
organizace. 

• Cílové skupiny: „soc. služby“ a „KC“: osoby sociálně vyloučené či 
ohrožené soc. vyloučením, osoby se zdravotním postižením. 

• Cílové skupiny: „soc. bydlení“: viz výzva  
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Výzva č. 10 „sociální inkluze II“ 

• Monitorovací indikátory („sociální služby“ a „komunitní 
centra“): 

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

– 5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

– 6 75 10 – Kapacita služeb sociální práce 

• Monitorovací indikátory („sociální byty“): 

– 5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

– 5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 

– 5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů 
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Výzva č. 10 „sociální inkluze II“ 

• Přílohy žádosti o podporu: 

1) Plná moc 

2) Zadávací a výběrová řízení 

3) Doklady o právní subjektivitě žadatele 

5) Studie proveditelnosti 

6) Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 
předmětem projektu 
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Výzva č. 10 „sociální inkluze II“ 

• Přílohy žádosti o podporu: 

7) Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, příp. stavební 
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 
povolení. 

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

9) Položkový rozpočet stavby. 

10) ČP o skutečném majiteli. 
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Výzva č. 10 „sociální inkluze II“ 

• Přílohy žádosti o podporu – navíc pro „sociální služby“ a 
„komunitní centra“: 

11) Územní rozhodnutí nebo souhlas nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující územní řízení. 

12) Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. 

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 (pouze pro KC se soc. službou a soc. služby). 
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Výzva č. 10 „sociální inkluze II“ 

• Přílohy žádosti o podporu – navíc pro „sociální bydlení“: 

11) Územní rozhodnutí nebo souhlas nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující územní řízení. 

12) Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu. 
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Výzva č. 11 „sociální podnikání II“ 

• Nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup 
zařízení a vybavení. 

• Nadřazená výzva č. 65 

• Nový sociální podnik:  

– Nový subjekt založený jako sociální podnik, dosud nezahájil činnost. 

– Rozšíření stávajícího podnikatelského subjektu – tj. podnik fungoval, 
ale nebyl sociálním. Nutno nyní nový předmět podnikání, nově 
zřízená živnost, nový obor v rámci živnosti volné. 

• Rozšíření sociálního podniku: podnik již byl sociálním 
podnikem, nemusí mít novou živnost, stačí inovovat. 
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Výzva č. 11 „sociální podnikání II“ 

• Minimální výše CZV: 400 tis. Kč. 

• Maximální výše CZV: 5 616 129 Kč. 

• Alokace (dotace) na výzvu: 5.335.322,98 Kč. 

• Veřejná podpora de-minimis. 

• Místo realizace projektu musí být na území MAS Sokolovsko. 
Výdaje projektu za hranicí MAS Sokolovsko nezpůsobilé. 
Aktivity projektu lze v odůvodněných případech realizovat 
mimo území MAS Sokolovsko. 

• Žadatelé: OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, církevní 
organizace. 
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Výzva č. 11 „sociální podnikání II“ 
• Cílové skupiny: 

• uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;  

• uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na 
trhu práce, jejichž 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 výchovny, 
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.  
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Výzva č. 11 „sociální podnikání II“ 

• Monitorovací indikátory: 

– 1 01 05 – Počet nových podniků, které dostávají podporu 
(méně než 3 letá historie podniku) 

– 1 04 00 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných 
podnicích (FTE) 

– 1 04 03 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných 
podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny 
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Výzva č. 11 „sociální podnikání II“ 

• Přílohy žádosti o podporu: 

1) Plná moc 

2) Zadávací a výběrová řízení 

3) Doklady o právní subjektivitě 

4) Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 
předmětem projektu 

5) Podnikatelský plán 

6) Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 
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Výzva č. 11 „sociální podnikání II“ 

• Přílohy žádosti o podporu: 

7) Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, příp. stavební povolení 
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení. 

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

9) Položkový rozpočet stavby. 

10) Výpis z rejstříku trestů. 

11) Doklady potvrzují, že OSVČ spadá do cílové skupiny. 

12) ČP o skutečném majiteli. 
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Výzva č. 12 „studie II“ 

• Žadatele pouze město Kraslice. 

• Studie zaměřené na krajinu a územní infrastrukturu. 

• Nadřazená výzva č. 45. 

• Alokace (dotace) na výzvu: 1.400.000 Kč. 

• Ve verzi 3.0 směrnice a hodnoticích kritérií je opět povinnost 
věcného hodnocení. 

• Pozor: Výběrové řízení na dodavatele nutno mít před 
podáním žádosti o podporu. 

• U výzev na přímo byly problémy pouze s podmínkami na 
dodavatele v rámci VŘ. 
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Pro všechny výzvy: 

Povinná příloha MAS 
Sokolovsko 
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CLLD IROP postup hodnocení: 

1. Formální náležitosti a přijatelnost – kancelář MAS 

2. Věcné hodnocení – Výběrová komise MAS 

3. Výběr projektů – Programový výbor MAS 

4. Závěrečné ověření způsobilosti projektu - CRR 
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CLLD IROP kritéria věcného hodnocení: 

1. Připravenost projektu: rozděleno na projekty se stavební 
částí a bez stavební části: 

– U projektů se stavební částí doložena stavební a finanční 
připravenost – 10 b. 

– U projektů se stavební částí doložena pouze stavební připravenost, 
nebo pouze finanční připravenost – 5 b. 

– Není doložena ani finanční ani stavební připravenost – 0 b. 

– U projektů bez stavební části (pouze pořízení vybavení nebo majetku 
bez stavebních úprav) doložena pouze finanční připravenost  – 10 b. 

– U projektů bez stavební části, žadatel nedoložil finanční připravenost 
– 0 b. 
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CLLD IROP kritéria věcného hodnocení: 

2. Spolupráce – partnerské smlouvy (15 b., 8 b., 0 b.) – u studií (25 
b., 12 b. 0 b.) 

3. Počet obyvatel obce (max. 10 b.) – není u hasičů a studií  

4. Dopad projektu na území více obcí (10 b., 5 b., 0 b.) 

5. Potřebnost (10 b., 0 b.) 

6. Finanční náročnost (15 b., 7 b., 0 b.) – u hasičů (25 b., 12 b., 0 b.) 

7. Projednání záměru se zástupci cílových skupin (15 b., 7 b., 0 b.) 

8. Návaznost (15 b., 0 b.) 

Pozn.: minimálně dosáhnout 50 bodů ze 100. 
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Promítnout kontrolní list. 
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Program semináře 

1. Představení výzev v Programovém rámci IROP CLLD MAS 
Sokolovsko na rok 2018 

2. Nejčastější připomínky v rámci závěrečného ověření 
způsobilosti projektů 

3. Aktuality v Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko 

4. Dotazy, diskuze, individuální konzultace 
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Připomínky v ZoZ: 

• Typologie připomínek: 

– Chybí něco zaškrtnout v ISKP. 

– Přehlédnutí ze strany žadatele (např. datum, kód 
rozpočtu). 

– Nedoložení všech náležitostí (např. úplná stavební 
dokumentace). 

– „Slohová cvičení“ (více zdůvodněte, popište). 

• Pozor v případě žádostí o změnu: nemusí se to časově potkat 
s připomínkami k ZoZ. Změny uvádět i ve studii 
proveditelnosti. 
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Připomínky v ZoZ: 

• Zaškrtnutí ČP v MS2014+ (u dopravy). 

• Projektová dokumentace: doložit vrchní desky dokumentace 
s ověřovacím razítkem stavebního úřadu. 

• Doložení kompletní projektové dokumentace. 

• Doložení právních vztahů ke všem dotčeným nemovitostem. 

• Položkový rozpočet: kódy v ISKP a ve studii proveditelnosti. 

• Položkový rozpočet: nutno dle vzoru. 

• Položkový rozpočet: není zřejmé k čemu se váže položka. 

• Položkový rozpočet: způsob stanovení ceny položky. 
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Připomínky v ZoZ: 

• MI: soulad s metodickým listem (datum dosažení cílového 
hodnoty, metodika dosažení cílové hodnoty). 

• Popsat zajištění vlastnických vztahů nebo jiných práv k 
pozemkům dotčeným projektem v období udržitelnosti. 

• Úplné informace o vlastnické a ovládací struktuře. 

• Územní souhlas s nabytím právní moci (bylo v ŽoZ, 
nepřepsalo se). 

• Veřejné zakázky: nesoulad v termínu v ISKP a studii. 

• Datum zahájení realizace projektu: první způsobilý výdaj. 
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Připomínky v ZoZ: 

• Více popsat technické parametry, např. znaky 
rekonstrukce/modernizace. 

• Doplnit popis investic vyvolaných projektem. 

• Detailněji zdůvodnit potřebnost a nutnost realizace projektu. 

• Upřesnit popis vlivů projektu na ŽP a doplnit srovnání s 
výchozím stavem (chodník). 

• Doplnit návrh zmírňujících a kompenzačních opatření ve fázi 
realizace (výstavby) a ve fázi provozu (chodník). 
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Připomínky v ZoZ: 

• Detailněji popsat příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti 
ve srovnání se stávajícím stavem (chodník). 

• Doplnit popis zajištění bezbariérovosti (škola). 

• Zdůvodnění prognózy dalšího vývoje počtu obyvatel (MŠ). 

• Zdůvodnit, že projekt nepodporuje diskriminaci a segregaci 
(škola). 

• Doplnit soulady se strategickými dokumenty, uvést odkazy na 
konkrétní strany a kapitoly těchto dokumentů. 
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Program semináře 

1. Představení výzev v Programovém rámci IROP CLLD MAS 
Sokolovsko na rok 2018 

2. Nejčastější připomínky v rámci závěrečného ověření 
způsobilosti projektů 

3. Aktuality v Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko 

4. Dotazy, diskuze, individuální konzultace 
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CLLD IROP – Výzvy vyhlášené v roce 2017 
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výzva žádosti vyřazeno předáno na ZoZ 

č. 1 
„doprava“ 

9 0 9 (z toho 3 x ZoZ, z toho 2 čekají na PA) 

č. 2 „soc. 
inkluze“ 

3 1 (odstoupil) 2 (oba čekají na PA) 

č. 3 
„památky“ 

1 0 1 (projekt v realizaci)  

č. 4 „soc. 
podnikání“ 

4 1 (věcné 
hodnocení) 

3 (čekají na ZoZ) 

č. 6 „školy“ 7 2 (odstoupili) 5 (z toho 4 x ZoZ, z toho 2 čekají na PA) 

č. 7 „hasiči“ 3 1 (nevybráno, 
alokace) 

2 (z toho 1 x ZoZ a čeká na PA) 

celkem 27 22 (z toho 11 ve fázi alespoň ZoZ, z 
toho 9 splněny podmínky k financ.) 



Příklad: Chodník Nové Sedlo – Chranišov 
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Kontakt:  Ing. Markéta Hendrichová 

E-mail:   hendrichova@mas-sokolovsko.eu 

Mobil:  +420 604 170 443 

 

Sídlo MAS:  Nám. Míru 230, Březová 

Kancelář: Ondříčkova 537, Sokolov 
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