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Program:

1) Aktuální informace z Programového rámce IROP.

2) Informace k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (na co 

si dát pozor, časté chyby)

3) Informace k věcnému hodnocení (nová kritéria, na co se zaměřit)

4) Informace k závěrečnému ověření způsobilosti (časté chyby)

5) Diskuze, dotazy.



Aktuální informace z Programového rámce IROP

• 90,5 % původní alokace je ve vyúčtovaných projektech a v projektech v realizaci.

• Aktuálně 23 projektů vyúčtováno, 10 projektů v realizaci.

• Ve výzvách č. 17 a 18 zbylá alokace.

• Navýšení alokace pro MAS Sokolovsko.

• Návrh navýšení výzev č. 17 a 18:

Cyklodoprava z 7.692.188,39 Kč na 13.692.188,39 Kč (CZV)

Infrastruktura ZŠ z 3.846.094,19 Kč na 6.748.331,06 Kč (CZV)



Informace o výzvách č. 17 a 18

• Příjem žádostí o podporu přes MS2014+ do 13. 7. 2020, 13:00.

• Realizace projektu možno od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023.

• 95 % dotace, limity CZV, přesuny mezi položkami rozpočtu.

• Limit max. CZV u výzvy č. 18 nebude navyšován.

• Specifická pravidla viz nadřazené výzvy č. 53 (cyklo) a č. 68 (ZŠ).

• Kritéria FNP a věcného hodnocení viz výzvy MAS.

• Kritéria závěrečného ověření způsobilosti viz specifická pravidla.



Informace o výzvách č. 17 a 18

• Harmonogram: 

• 07 a 08/2020 FNP, lze 2 x vrátit k doplnění 

• 09/2020 věcné hodnocení Výběrovou komisí

• 10/2020 výběr projektů Programovým výborem a předání CRR na závěrečné 

ověření způsobilosti.

• Odhad termínu vydání právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace) 

03/2021.
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FNP a obecná přijatelnost – obě výzvy
• Veřejné zakázky: 

• Samostatný modul MS2014+.
• Stav všech zakázek v administrativním stavu „podána“ v modulu veřejné 

zakázky. 

• Povinná příloha MAS Sokolovsko a další přílohy – nezapomenout.

• Soulad projektu s SCLLD MAS Sokolovsko:
• Nenapravitelné kritérium.
• Vyplnit do povinné přílohy MAS Sokolovsko.
• Název opatření SCLLD (Řešení dopravní infrastruktury, Zvýšení kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení): Předkládaný 
projekt naplňuje opatření xxxx.

• Odkažte se na kapitolu 2.12 „Analýza problémů a potřeb“. Předkládaný 
projekt naplňuje potřebu xxx uvedenou v kapitole Analýza problémů a potřeb 
SCLLD MAS Sokolovsko. Předkládaný projekt přispěje k řešení problému xxx
uvedeného v kapitole…..



FNP a obecná přijatelnost
• Nové nenapravitelné kritérium: 

• Jeden žadatel může podat jen jednu žádost o podporu do jedné výzvy.

• Cyklodoprava: 
• Územní souhlas před podáním žádosti o podporu.
• Dopravní značení C8ab, C9ab, C10ab.



FNP a obecná přijatelnost
• Nové nenapravitelné kritérium: 

• Jeden žadatel může podat jen jednu žádost o podporu do jedné výzvy.

• Infrastruktura ZŠ:
• Doložit výpis z Rejstříku škol a školských zařízení. 
• Lze elektronicky z internetu. Nutno vyznačit datum pořízení (může být 

dopsáno i ručně).
• Vždy musí být splněna podmínka max. stáří 3 měsíců k datu podání žádosti o 

podporu.



Specifická kritéria přijatelnosti - cyklodoprava
• Soulad s Dopravní politikou ČR 2014 - 2020: 

• Nutná vazba na minimálně jedno opatření definované v kapitolách:
• 4.2.5 Řešení problémů dopravy ve městech.
• 4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy.
• 4.6 Snižování dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí.
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Dopravni-politika-CR-pro-obdobi-
2014-2020-s-vyhled

• Soulad projektu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 
až 2020:
• Konkrétní vazba projektu na kapitolu 5, specifický cíl 1.
https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategie-rozvoje-
cyklisticke-dopravy-cr-pro-leta-2013-az-2020

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Dopravni-politika-CR-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhled
https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategie-rozvoje-cyklisticke-dopravy-cr-pro-leta-2013-az-2020


Specifická kritéria přijatelnosti - cyklodoprava
• Eliminace negativních vlivů projektu na životní prostředí: 

• Zřejmý příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí 
ve srovnání s výchozím stavem.

• Návrh zmírňujících nebo kompenzačních opatření ve fázi realizace i ve fázi 
provozu komunikace pro cyklisty.

• Napsat do kapitoly vliv projektu na životní prostředí ve studii proveditelnosti.

• Eliminace negativních vlivů projektu na životní prostředí:
• Jak je technické řešení cyklostezky navrženo s ohledem na ochranu přírody a 

krajiny v dotčeném území (pokud je cyklostezka v zastaveném území, není 
toto podkritérium relevantní, avšak uveďte informaci, že se jedná o zastavené 
území do příslušné kapitoly studie proveditelnosti).

• Napsat do kapitoly technické a technologické řešení projektu ve studii 
proveditelnosti.



Specifická kritéria přijatelnosti - ZŠ
• Soulad projektu s MAP: 

• Záměr projektu musí být zveřejněn ve strategickém rámci MAP.
• MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice: Mgr. Zuzana Odvody (MAS Sokolovsko).
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/

• Projekt nesmí získat podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ:
• Jakákoliv podporovaná aktivita řešená v posuzovaném projektu nesmí být 

vybrána k financování (ve smyslu vydání závazného právního aktu) či již 
profinancována z prostředků Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ (tzv. 
„Fond rozvoje kapacit ZŠ a MŠ“). 

• Seznam projektů fondu je ve vzoru kontrolního listu.

https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map
http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/


Specifická kritéria přijatelnosti - ZŠ
• Soulad projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020:

• Vazba na alespoň jednu kapitolu (záměr, opatření) z DZ pro základní 
vzdělávání vč. popisu, jak je daná problematika v projektu řešena. 

• Můžete uvést jakékoliv opatření ze Strategie pod body B.1, B.2, B.3, B.4, B.9, 
nebo pod body E.1.2 či E.2.2.1. Lze akceptovat i odkaz na opatření pod body 
B.5, B.6, B.7, B.8, nebo opatření označená ve Strategii pod bodem G (tato se 
týkají školních poradenských pracovišť a rovného přístupu ke vzdělávání). 
Opatření, které uvedete musí být relevantní vůči aktivitě, která je v projektu 
řešena. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-
rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3


Program:

1) Aktuální informace z Programového rámce IROP.

2) Informace k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (na co 

si dát pozor, časté chyby)

3) Informace k věcnému hodnocení (nová kritéria, na co se zaměřit)

4) Informace k závěrečnému ověření způsobilosti (časté chyby)

5) Diskuze, dotazy.



Kritéria věcného hodnocení
1) Finanční připravenost projektu

• Schopnost předfinancovat projekt. Stačí jedna z možností:
• Úvěrový příslib
• Souhlas zřizovatele p.o.
• Výpis z účtu s dostatečným zůstatkem.
• Rozhodnutí zastupitelstva nebo rady o předfinancování.
• NNO: doložit historií (přesně dle popisu kritéria).

Důležité: přesně splnit náležitosti dle popisu kritéria.



Kritéria věcného hodnocení
2) Připravenost zadávacích a výběrových řízení

• Ukončena zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu.
• Nutno mít vše vloženo v modulu veřejných zakázek v MS2014+.

3) Spolupráce
• Bodování dle počtu partnerských smluv (2, 1, 0).
• Obsah spolupráce v době realizace a udržitelnosti.
• Obsah partnerství se musí týkat předmětu žádosti o podporu.
• Nelze uznat partnerství s ekonomicky přímo propojenou osobou.

4) Počet obyvatel obce/města, ve které se projekt realizuje.
• ČSÚ k 1. 1. 2019.



Kritéria věcného hodnocení
5) Dopad projektu

• Dopad není to stejné jako místo realizace.
• 1 obec = 0 bodů
• 2 až 4 obce = 8 bodů
• 5 a více obcí = 15 bodů
• Užitek cílové skupiny mimo místo realizace projektu a jak budou projekt 

využívat tyto cílové skupiny.

Důležité: 
• Dobře popsat!
• Logická provázanost projektu (cílové skupiny, partnerské smlouvy, popis 

potřebnosti…)



Kritéria věcného hodnocení
6) Finanční náročnost projektu

• Celkové způsobilé výdaje:
• 0 bodů u cyklo více než 5 mil. Kč
• 10 bodů u cyklo 2.500.000,01 Kč až 5 mil. Kč
• 20 bodů u cyklo max. 2.500.000 Kč

• 0 bodů u ZŠ více než 2,5 mil. Kč (max. 3.846.094,19 Kč)
• 10 bodů u ZŠ 1.500.000,01 Kč až 2,5 mil. Kč
• 20 bodů u ZŠ max. 1,5 mil. Kč

Důležité: 
• Je to kritérium za hodně bodů (20, 10, 0).



Kritéria věcného hodnocení
7) Návaznost projektu na strategický dokument obce nebo mikroregionu
• 15 bodů: projekt přímo uveden v návrhové části nebo akčním plánu (investičním 

plánu). Strategický dokument nebo akční plán (investiční plán) musí být schválen 
před 1. 4. 2020. Je zveřejněn na webu. Nutno uvést odkaz na tento web v 
povinné příloze.

• 8 bodů: Projekt rámcově vychází ze strategického rozvojového dokumentu obce 
či mikroregionu. Téma či oblast je uvedena v návrhové části dokumentu. Musí 
být schválen před 1. 4. 2020. Je zveřejněn na webu. Nutno uvést odkaz na tento 
web v povinné příloze.

• 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). Pak také 8 bodů.



Kritéria věcného hodnocení
8) Mobiliář a zeleň
• Součástí projektu jsou výdaje na mobiliář (lavičky, venkovní přístřešky) a 

venkovní zeleň (výdaje mohou být způsobilé i nezpůsobilé podle charakteru 
projektu, ale je zřejmé, že tyto výdaje jsou součástí projektu). 5 bodů u cyklo, 15 
bodů u ZŠ.

• Součástí projektu buď pouze mobiliář), nebo pouze venkovní zeleň. 3 body u 
cyklo, 8 bodů u ZŠ.



Kritéria věcného hodnocení
9) Komplexnost projektové dokumentace – pouze u cyklo
• Doložena komplexní projektová dokumentace na liniovou stavbu komplexní 

cyklostezky, jejíž součástí je dílčí úsek cyklostezky plánovaný v rámci předběžné 
žádosti o podporu (5 bodů).

10) Odtok srážkových vod ze zpevněných a zastavených ploch – pouze u cyklo
• V rámci projektu jsou navržena a budou realizována opatření pro zmírnění 

následků zrychleného odtoku vod ze zpevněných a zastavěných ploch. Pro lepší 
vsak 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 bodů).
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Závěrečné ověření způsobilosti
• Po úspěšném věcném hodnocení a výběru projektů ze strany MAS.
• Projekt může vypadnout i na ZoZ.
• Problém může přijít i při závěrečném vyúčtování dotace.

Pozor na:
• Výběrová řízení.
• Monitorovací indikátory.
• Naplnění věcného zaměření projektu dle specifických pravidel.
• Zdůvodnění potřebnosti v případě druhé etapy projektu.
• Udržitelnost projektu 5 let.
• Změny projektu.





Závěrečné ověření způsobilosti – cyklodoprava

• Naplnění znaků rekonstrukce/modernizace ve smyslu kap. 3.5.2 Specifických 

pravidel. Ve studii proveditelnosti do kapitoly Podrobný popis projektu.

• Územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva toto nahrazující.

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení.

• Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (vč. razítka 

stavebního úřadu na titulní straně dokumentace).

• Položkový rozpočet v členění na hlavní a vedlejší aktivity a v členění na stavební 

objekty, dílčí stavební nebo funkční celky.

• Výdaje na hlavní aktivitu odpovídají tržním cenám.



Závěrečné ověření způsobilosti – cyklodoprava

• Projekt svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami.

• CBA u projektů nad 5 mil. Kč.

• Členění rozpočtu.

• Karta souladu s principy udržitelné mobility.

• Riziko dvojího financování.

• Monitorovací indikátory (metodické listy MI):

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



Závěrečné ověření způsobilosti – infrastruktura ZŠ

• Prokázání právních vztahů k majetku.

• Územní a stavební řízení. Projektová dokumentace.

• Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám.

• CBA, členění rozpočtu.

• Vedlejší hospodářská činnost max. 15 % celkové roční kapacity.

• Fyzická dostupnost a bezbariérovost zařízení.

• Zdůvodnění nákupu kompenzačních pomůcek.

• Klíčové kompetence dle IROP.



Závěrečné ověření způsobilosti – infrastruktura ZŠ

• Minimální požadavky na konektivitu školy.

• Oblasti ŠVP a RVP.

• Strategický rámec MAP a klíčové kompetence (křížky).

• Monitorovací indikátory (metodické listy MI):

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení



Kontakt:

Ing. Markéta Hendrichová

hendrichova@mas-sokolovsko.eu

604 170 443

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/irop/
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