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Avízo výzev CLLD MAS Sokolovsko v Programovém rámci IROP v roce 2019 

Výzva č. 13 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury III“ 

alokace CZV: 14 678 457,23 Kč 

alokace dotace: 13 944 534,42 Kč 

aktivity: bezpečná doprava, cyklodoprava, terminály a parkovací systému 

Výzva č. 14 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření 

vedoucí k sociální inkluzi III“ 

alokace CZV: 6 119 678,47 Kč 

alokace dotace: 5 813 704,06 Kč 

aktivity: sociální služby, komunitní centra (se sociální službou a bez sociální služby) 

Výzva č. 15 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení II“ 

alokace CZV: 4 636 544,89 Kč 

alokace dotace: 4 404 701,66 Kč 

Výzva č. 16 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního dědictví II“: 

alokace CZV 6 051 080 Kč 

alokace dotace 5 748 522 Kč  

 Pro všechny výzvy: 

 plánovaný termín vyhlášení 3. 1. 2019 

 plánovaný termínu ukončení přijmu žádostí: 11. 3. 2019 

 časová způsobilost: 1. 1. 2014 až 30. 6. 2023 (projekt nesmí být ukončen před 

podáním žádosti o podporu) 

 maximální limit CZV na projekt: 6 mil. Kč (resp. 4 636 544,89 Kč u vzdělávání a 

6 051 080 Kč u památek) 

 minimální limit CZV na projekt 400 tis. Kč 
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Kritéria věcného hodnocení: nutno získat min. 50 bodů pro splnění věcného hodnocení. O 

pořadí projektů rozhoduje počet bodů, v případě rovnosti bodů termín podání žádosti o 

podporu. 

1) Připravenost projektu: max. 15 b. 

Stavební a finanční připravenost projektu. U projektů zaměřených pouze na pořízení 
vybavení bez stavební části se boduje jen finanční připravenost. 
Doložena jen finanční nebo jen stavební připravenost 7 b. 
Není doložena připravenost 0 b. 

2) Spolupráce: max. 15 bodů. 

2 a více partnerských smluv 15 b. 
1 partnerská smlouva 8 b. 
Bez partnerství 0 b. 
Z partnerských smluv musí být patrný obsah spolupráce během realizace a udržitelnosti. 
Obsah partnerství musí souviset s předmětem žádosti. Smlouvy musí být uzavřeny mezi 
žadatelem a dalším subjektem. Partnerství je bezplatné. 
Partnerské smlouvy doložit v příloze k hodnocení tohoto kritéria. 
Pozor: dokládat naplňování partnerství v udržitelnosti! 

3) Počet obyvatel obce: max. 10 b. 

Obec, na jejímž území je projekt realizován má více než 10.000 obyvatel. (0 bodů) 
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 5.001 – 10.000 obyvatel. (2 body) 
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 2.501 – 5.000 obyvatel. (4 body) 
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1.001 – 2.500 obyvatel. (6 bodů) 
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 501 až 1.000 obyvatel. (8 bodů)  
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 500 obyvatel a méně než 500 obyvatel. (10 
bodů) 
Data ČSÚ k 1. 1. 2018: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j 

4) Dopad na území více obcí na území MAS Sokolovsko: max. 10 b. 

Dopad na 1 obec 0 b. 
Dopad na 2 až 4 obce 5 b. 
Dopad na 5 a více obcí 10 b. 

5) Finanční náročnost: max. 20 b. 

Doprava III, sociální inkluze III, památky II: 
Požadovaná výše CZV je v rozsahu 5.000.001 Kč až 6 mil. Kč. (0 bodů), památky max. 
6.051.080 Kč 
Požadovaná výše CZV je v rozsahu 2.500.001 Kč až 5 mil. (10 bodů) 
Požadovaná výše CZV činí max. 2,5 mil. Kč. (20 bodů) 
Vzdělávání II: 
Požadovaná výše CZV je v rozsahu 3.000.001 Kč až 4.636.544,89 Kč. (0 bodů) 
Požadovaná výše CZV je v rozsahu 1.500.001 Kč až 3 mil. (10 bodů) 
Požadovaná výše CZV činí max. 1,5 mil. Kč. (20 bodů) 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j
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6) Projednání záměru se zástupci cílových skupin: max. 15 b. 

Záměr nebyl projednán 0 b. 

Záměr byl projednán, ale nedoloženy všechny náležitosti 7 b. 

Byl projednán a doloženo vše: prezenční listina (nebo dotazníkové šetření, kdy je patrné, 
kolik osob se zúčastnilo), fotodokumentace, zápis. 15 b. 

7) Návaznost projektu: max. 15 b. 

Navazuje na projekty nebo výstupy projektů žadatele, MAS nebo jiných subjektů na území 
MAS Sokolovsko (projekty dotované i nedotované, u nichž byla minimálně zahájena 
realizace). Návaznost musí být patrná z celkové logiky žádosti o podporu. 

 

Připravované projekty můžete konzultovat s manažerkou programového rámce IROP:  

Ing. Markéta Hendrichová (hendrichova@mas-sokolovsko.eu, 604 170 443) 
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