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Avízo výzev CLLD MAS Sokolovsko v Programovém rámci IROP v roce 2020 

Výzva č. 17 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury IV“ 

alokace CZV: 7 692 188,39 Kč 
dotace 95 % 
aktivity: cyklodoprava 
 

Výzva č. 18 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení III“ 

alokace CZV: 3 846 094,19 Kč 
dotace 95 % 
aktivity: infrastruktura ZŠ 
 

Pro všechny výzvy: 

• plánovaný termín vyhlášení 1. 4. 2020 

• plánovaný termínu ukončení přijmu žádostí: 13. 7. 2020 

• 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. 3 846 094,19 Kč u vzdělávání) 

• minimální limit CZV na projekt 400 tis. Kč 

Formální náležitosti a přijatelnost: Nad rámec nadřazených výzev zařazuje MAS Sokolovsko 

nové obecné kritérium hodnocení přijatelnosti. Žadatel má do dané výzvy CLLD MAS 

Sokolovsko registrovánu pouze jednu žádost o podporu. Jedná se o nenapravitelné 

kritérium. 

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) Finanční připravenost projektu: max. 10 b. 

Doložena jen finanční připravenost projektu 10 b. 
Není doložena připravenost 0 b. 
 

2) Připravenost zadávacích a výběrových řízení: max. 8 b. 

Doložena ukončená zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu 8 b. 
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Není doložena připravenost 0 b. 

3) Spolupráce: max. 7 bodů. 

2 a více partnerských smluv 7 b. 
1 partnerská smlouva 4 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. 
Nelze uznat partnerské smlouvy s ekonomicky propojenou osobou. 
 

4) 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 

5) Dopad na území více obcí na území MAS Sokolovsko: max. 15 b. 

Dopad na 1 obec 0 b. 
Dopad na 2 až 4 obce 8 b. 
Dopad na 5 a více obcí 15 b. 

6) Finanční náročnost: max. 20 b. 

Cyklodoprava: 
Požadovaná výše CZV je v rozsahu 5.000.001 Kč až 6 mil. Kč. (0 bodů) 
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) 
Infrastruktura ZŠ: 
Požadovaná výše CZV je v rozsahu 2.500.001 Kč až 3.846.094,19 Kč. (0 bodů) 
Požadovaná výše CZV je v rozsahu 1.500.001 Kč až 2,5 mil. (10 bodů) 
Požadovaná výše CZV činí max. 1,5 mil. Kč. (20 bodů) 

7) Návaznost projektu na strategický dokument obce nebo mikroregionu: max. 15 b. 

Projekt je přímo uveden v návrhové části strategického rozvojového dokumenty obce (či 
mikroregionu) nebo v krátkodobém akčním plánu (investičním plánu) vycházejícím a 
navazujícím na příslušný strategický dokument rozvoje obce (či mikroregionu). Strategický 
dokument obce (či mikroregionu) nebo krátkodobý akční plán (či investiční plán) byl 
schválen příslušnými orgány obce (či mikroregionu) před 1. 4. 2020. Je zveřejněn na 

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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internetových stránkách a odkaz na příslušnou internetovou stránku žadatel uvedl v povinné 
příloze MAS Sokolovsko. (15 bodů) 

Projekt rámcově vychází ze strategického rozvojového dokumentu obce (či mikroregionu). 

Téma či oblast, kterou projekt řeší, je uvedena v návrhové části strategického rozvojového 

dokumentu obce (či mikroregionu), který byl schválen příslušnými orgány před 1. 4. 2020. Je 

zveřejněn na internetových stránkách a odkaz na příslušnou internetovou stránku žadatel 

uvedl v povinné příloze MAS Sokolovsko. V případě žadatele, který není obec/město či 

příspěvková organizace obce/města či organizace založená a přímo řízená obcí/městem, je 

možno doložit souhlas obce/města s realizací projektu (žadatel toto dokládá výpisem 

z usnesení zastupitelstva či rady obce/města, kde obce/město deklaruje souhlas 

s projektem). (8 bodů) 

Není doložena návaznost viz výše (0 bodů) 

8) Specifické kritérium věcného hodnocení: mobiliář a zeleň: max. 5 bodů u 

cyklodopravy, max. 15 bodů u infrastruktury ZŠ 

Součástí projektu jsou výdaje na mobiliář (lavičky, venkovní přístřešky) a venkovní zeleň. 
Výdaje mohou být způsobilé i nezpůsobilé (5 b. u cyklodopravy, 15 b. u infrastruktury ZŠ) 
Součástí projektu buď pouze mobiliář, nebo pouze zeleň (3 b. u cyklodopravy, 8 b. u 
infrastruktury ZŠ) 
Nedoloženo (0 b.) 
 

9) Specifické kritérium věcného hodnocení: komplexnost projektové dokumentace: 
max. 5 bodů – platí pouze pro cyklodopravu 

Žadatel doložil komplexní projektovou dokumentaci na liniovou stavbu komplexní 
cyklostezky, jejíž součástí je dílčí úsek cyklostezky plánovaný v rámci předkládané žádosti o 
podporu (5 b.) 
Nedoloženo (0 b.) 
 

10) Specifické kritérium věcného hodnocení: odtok srážkových vod ze zpevněných a 
zastavěných ploch: max. 5 bodů – platí pouze pro cyklodopravu 

V rámci projektu jsou navržena a budou realizována opatření pro zmírnění následků 
zrychleného odtoku vod ze zpevněných a zastavěných ploch. Pro lepší svak srážkových vod 
ze zpevněných a zastavěných ploch nebo pro jejich zpomalení či alespoň částečný vsak 
srážkové vody do terénu jsou použity tyto některé z těchto technických prvků: vsakovací 
průleh, nádrž, rýha, šachta, retenční nádrž nebo mokřad, zatravňovací bloky, úpravy 
zpevněných ploch propustným nebo polopropustným povrchem. (5 b) 
Projekt neobsahuje tato opatření (0 b.) 
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Připravované projekty můžete konzultovat s manažerkou programového rámce IROP:  

Ing. Markéta Hendrichová (hendrichova@mas-sokolovsko.eu, 604 170 443) – možnost také 
spojit se po Skypu po předchozí telefonické domluvě termínu konzultace. 

mailto:hendrichova@mas-sokolovsko.eu

