
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

MAS KRKONOŠE

Lánov, 26. 8. 2020
pro žadatele a příjemce k vyhlašované výzvě č. -
324/06_16_072/CLLD_17_03_011
6.výzva MAS Krkonoše-IROP-Sociální a návazné 
služby na území MAS Krkonoše.



PROGRAM SEMINÁŘE 
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1. Zahájení semináře – seznámení s MAS a výzvou

2. Podmínky výzvy

3. Kritéria pro hodnocení projektů

4. Základní informace k ISKP 2014+

5. Příklady dobré praxe – podpořené projekty

6. Dotazy, diskuze, konzultace projektových záměrů



1. SEZNÁMENÍ S VÝZVOU Č. 62 

Sociální infrastruktura
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Specifický cíl  CLLD: Infrastruktura sociálních služeb a sociálního 
začleňování (opatření IROP A)

Alokace: 1, 52 mld. Kč (EFRR) 
Aktivity: 

➢ deinstitucionalizace sociálních služeb,

➢ rozvoj sociálních služeb,

➢ rozvoj komunitních center,

➢ sociální bydlení od 29.6. 2018 ukončeno.

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu
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Příjemci:
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky

obcí,
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace.
Územní zaměření podpory:

- území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD,

- terénní sociální služby v aktivitách Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj 
sociálních služeb a Rozvoj komunitních center - území MAS (obec zahrnutá do MAS) 
musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 

aktivizace místního potenciálu
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ MAS

• Číslo a druh výzvy: 324/06_16_072/CLLD_17_03_011, kolová
• Datum a čas vyhlášení výzvy: 13.7. 2020, 12:00 hod.
• Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 30. 10. 2020, 14:00 hod.
• Podání žádostí prostřednictvím IS KP14+
• Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2023
• Územní vymezení: území MAS Krkonoše
• Alokace výzvy (CZV): 3 150 856,-Kč
• Forma podpory: ex-post financování (možnost etapizovat)
• Dělení způsobilých výdajů: min. 85 % hlavní aktivity, max. 15% vedlejší

aktivity
• Míra podpory: 95% z CZV (5% spoluúčast příjemce)
• Udržitelnost projektu: 5 let od proplacení poslední platby
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2. PODMÍNKY VÝZVY
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Podmínky výzvy

• Oprávnění žadatelé: kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a
zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní
organizace,

• Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním
postižením,

• Limity CZV na 1 projekt: min. 400 000 Kč, max. 3 000 000 Kč,

• Příjmy projektu: projekty, podporované v této výzvě v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU,
podléhají pravidlům veřejné podpory a jsou vyloučeny z aplikace ustanovení čl. 61 a 65 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. Pro stanovení maximální výše
podpory platí zvláštní pravidla vyplývající z předpisů k veřejné podpoře a je nutné provést individuální
posouzení potřeb financování,

• Veřejná podpora: bude podpořena infrastruktura, ve které je vykonávaná služba obecného hospodářského
zájmu v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

• Analýza CBA: pouze u projektů s CZV nad 5 mil., v modulu CBA v MS2014+ zpracovává finanční analýzu.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Hlavní aktivity (min. 85% CZV)
- stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov či bytů,
- vytvoření zázemí pro poskytování služeb,
- budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod,

kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí
projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je
přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato
přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným
projektem),

- nákup pozemku (do 10% pro výstavbu nové budovy) nebo nákup stavby
(zázemí pro poskytování služeb),

- pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na
poskytování služeb,

- nákup automobilu pro poskytování terénních a ambulantních soc. služeb
- DPH (dle plnění, není plátce DPH, nemá nárok na odpočet na vstupu)
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• Vedlejší aktivity (max. 15% CZV)
- demolice budov v areálu původního objektu, ve kterém probíhala ústavní péče před

procesem transformace, demolice staveb na místě realizace projektu,
- zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky),
- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
- parkovací stání nezbytné pro provoz zařízení, příjezdové komunikace v areálu zařízení
- projektová dokumentace stavby, EIA, studie proveditelnosti,
- osobní náklady manažera projektu (max. 1 přepočtený pracovní úvazek, max. 2

pracovníci),
- zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích

řízení,
- povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),
- nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného

majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení,
- DPH: je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje;

pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám nárok na
odpočet na vstupu;
pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.

Způsobilé výdaje na hlavní a vedlejší aktivity projektu jsou uvedeny ve Specifických pravidlech v

kapitole 3.4.7 (verze - 1.3, platnost – 4.5.2020).
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NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Způsobilé:
Způsobilé výdaje na hlavní a vedlejší aktivity projektu jsou uvedeny ve Specifických 
pravidlech v kapitole 3.4.7 Způsobilé výdaje (verze - 1.3, platnost – 4.5.2020): 
Stavba, nákup automobilu, nákup pozemků 10 %, nákup staveb, vybavení, DPH (pro 
neplátce). 
Nezpůsobilé:
• příklady nezpůsobilých výdajů (detailní výpis ve Specifických pravidel str. 98 – 99),
• výdaje mimo území MAS,
• výdaj, který nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno doložit písemnými doklady,
• výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
• výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů,
• náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené

zaměstnavatelem,
• cestovní náhrady, provozní a režijní výdaje,
• opravy a údržba, vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez další náhrady,
• výdaje na doplňující průzkumy, posudky a analýzy nesouvisející s vypracováním studie proveditelnosti,
• výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitosti, výdaje

na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí,
• DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
• úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček, kurzové ztráty, sankce, pokuty a penále, výdaje na bankovní

záruky, pojištění, bankovní poplatky.
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Aktivita Rozvoj sociálních služeb

Rozvoj sociálních služeb,

➢ NNO, církve a církevní organizace musí vykonávat po celou dobu realizace a

udržitelnosti činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním

postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování,

➢ podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či

sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob,

➢ podporované aktivity je nutné provázat s připravovanou vyhláškou, která

upravuje materiálně technické zabezpečení služby, která naplňuje § 79 zákona

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
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- centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře,
- domovy pro osoby se zdravotním postižením,
- chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc,
- nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
- noclehárny,
- terapeutické komunity,
- odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace,
- pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče,

- podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence,

- odlehčovací služby,

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra,

- terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované projekty na infrastrukturu služeb
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Podporované projekty na podporu Infrastruktury služeb
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 Podpořené aktivity z IROP nesmí vést k diskriminaci a segregaci žádné ze sociálně 
znevýhodněných skupin. 

 Z této výzvy nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a sociální služby 
určené pouze pro cílovou skupinu senioři - osoby starší 65 let bez přiznaného 
některého ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních službách. Dále nelze 
podpořit domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 V případě pobytových služeb doporučujeme postupovat podle Materiálně-technického 
standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou 
(http://www.mpsv.cz/cs/13916). 

 standardem pro pobytové služby jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, které 
nesmí být průchozí. 



INDIKÁTORY

Indikátor výsledku výstupů:

• 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce

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

• 5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

• Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla
jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů v
příloze č. 3 Specifických pravidel.
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Příklad výpočtu indikátorů dle CRR

Nákup automobilu pro terénní sociální služby je jedním z typových a
opakujících se projektů v rámci výzev na rozvoj sociálních služeb.

Z pohledu indikátorů se na takový projekt CRR dívá následovně:
6 75 10 Kapacita služeb sociální práce: v závislosti na výchozím počtu
automobilů; pokud zatím žádný není, pak z 0 na 1 (neboť indikátor měří počet
klientů, kterým může být v jednom okamžiku poskytnuta sociální služba, a to
vztaženo k předmětu projektu, kterým je nákup automobilu);

- terénní sociální služba disponuje například 2 automobily a projektem se
vozový park rozšíří o 1, pak by to bylo z 2 na 3

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci: z 0 na 1

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb: z 0 na počet
registrovaných služeb podle zákona o sociálních službách, které budou
pořizované auto využívat
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POVINNÉ PŘÍLOHY
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• Plná moc 
• Zadávací a výběrová řízení 
• Doklady o právní subjektivitě 
• Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena 
• Studie proveditelnosti 
• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 
• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení 
• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební povolení 

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 
• Položkový rozpočet stavby 
• Čestné prohlášení o skutečném majiteli (netýká se veřejných subjektů (např. příspěvkových 

organizací)
• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 

řízení
• Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, 

komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje
• Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit 

výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 
2012/21/EU

• Čestné prohlášení k technické připravenosti projektu (pro věcné hodnocení projektů)



UDRŽITELNOST PROJEKTU

• Udržitelnost je stanovena na 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO 
• V době udržitelnosti projektu musí být veškerý pořízený majetek evidován.
• Doporučeno sjednat si pojištění majetku pořízeného z dotace IROP (nezpůsobilý výdaj)
• Musí být dodrženy cílové hodnoty indikátorů

Příjemce podpory v této výzvě je také povinen: 
• řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu, 
• veškerý pořízený majetek používat k účelu, ke kterému se zavázal v žádosti o podporu, 
• zajistit financování výdajů spojených s provozem a údržbou 

• Informovat MAS o podstatných změnách v projektu
• Každých 12 měsíců od zahájení udržitelnosti podávat v MS2014+ Průběžnou ZoU projektu 
• Informovat CRR o všech zahájených externích kontrolách, zasílat návrhy závěrečných zpráv a 

protokolů, zasílat CRR finální zprávy, plnit nápravná opatření z předcházejících kontrol 
• Informovat CRR o všech změnách v projektu 
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PUBLICITA PROJEKTU

• Kapitola 13 OP
• Po celou dobu realizace projektu
• Informuje o ní v 1. ZoR
• Povinné nástroje:
• Webové stránky příjemce (pokud má) - nemusí být homepage - popis, cíle, 

výsledky + loga EU a MMR
• Plakát o min. velikosti A3 – v místě/místech realizace projektu na 

viditelném místě, pokud nelze, tak sídlo příjemce 
• Generátor: https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
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DOKUMENTACE K VÝZVĚ

• Výzva č. 62/2018 IROP
• Výzva MAS
• Interní postupy MAS 
• Kritéria pro hodnocení projektů realizovaných 

prostřednictvím CLLD – Sociálních a návazných služeb
• Obecná a Specifická pravidla IROP - výzva č. 62 

(platnost: OP od 15. 10. 2019, verze 1.13, SP 4.5.2019, verze 1.3)

• Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+ 
• Postup založení žádosti do výzvy MAS
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3. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 
PROJEKTŮ
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PRŮBĚH HODNOCENÍ
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1. Podání 
žádostí

Registrace v MS 2014+, vyplnění, doplnění příloh a podání žádosti

2. Kontrola 
formálních 

náležitostí a 
přijatelnosti

Proces kontroly (Kancelář MAS), případné doplnění údajů, výsledek 
kontroly (vyhověl/nevyhověl)

3. Věcné 
hodnocení

Proces hodnocení dle kritérií (VK MAS), poté rozhodovací orgán MAS 
provede konečný výběr a schválení (podpořené/nepodpořené 

projekty). Minimální bodová hranice je 25 z 55 bodů.

4. Závěrečné 
ověření 

způsobilosti

Provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR), splnění/nesplnění 
kontroly

5. Vydání 
právního aktu

V kompetenci ŘO IROP (MMR), přidělení dotace



KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

• Žádost o podporu je podaná v předepsané formě 
• Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele 
• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti 

požadované v dokumentaci k výzvě MAS 

Jsou vždy napravitelná
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KONTROLA PŘIJATELNOSTI

• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 
• Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS
• Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS
• Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů pokud jsou 

stanoveny
• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
• Výsledky projektu jsou udržitelné
• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (Udržitelný rozvoj, rovné 

příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
• Potřebnost realizace projektu je odůvodněná 
• Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
• Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD
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SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

• Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu 

Aktivita – Rozvoj Sociálních a návazných služeb

• Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 - 2020.

• Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb

• Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s 
komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb. 
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VĚCNÉ HODNOCENÍ
Věcné hodnocení žádosti o podporu v II. výzvě IROP (č. 193/06_072/CLLD_17_03_011) - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY - v rámci výzvy IROP č. 62 „SOCIÁLNÍ

INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

Číslo Název kritéria Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

1. Technická připravenost projektu 

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující
stavební povolení nebo k žádosti přiloží čestné prohlášení, že
realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo
součástí projektu nejsou stavební práce.

5

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující
stavební povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace
projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0

2.

Dopad projektu na území MAS.

(je myšlen dopad po realizaci projektu – uvést

současnou spádovost soc. služby a očekávaný dopad

na území po realizaci aktivity)

Projekt bude mít po realizaci dopad na území více obcí MAS 

Krkonoše
10

Projekt bude mít po realizaci dopad jen na území 1 obce MAS 

Krkonoše
5
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VĚCNÉ HODNOCENÍ

3. Kapacita podpořených sociálních služeb

Cílová hodnota indikátoru č. 6 75 10 je nastavena s přírůstkem o 

více než 10 oproti stavu výchozímu. Viz definice indikátoru –

příloha specifických pravidel č. 3: Metodika indikátorů.

15

Cílová hodnota indikátoru č. 6 75 10 je nastavena s přírůstkem o

právě 10 klientů oproti stavu výchozímu. Viz definice indikátoru –

příloha specifických pravidel č. 3: Metodika indikátorů.
10

Cílová hodnota indikátoru č. 6 75 10 je nastavena s přírůstkem

méně než 10 klientů oproti stavu výchozímu. Viz definice

indikátoru – příloha specifických pravidel č. 3: Metodika

indikátorů.

0

4. Doba poskytování registrované sociální služby

Žadatel ve studii proveditelnosti (kap. 2 a kap. 5) pravdivě uvádí, že

poskytuje svým jménem alespoň jednu registrovanou sociální

službu po souvislou dobu trvající více jak 36 měsíců. Tato doba se

počítá do data vyhlášení výzvy.

15

Žadatel ve studii proveditelnosti (kap. 2 a kap. 5) pravdivě uvádí, že
poskytuje svým jménem alespoň jednu registrovanou sociální
službu po souvislou dobu trvající právě 36 měsíců. Tato doba se
počítá do data vyhlášení výzvy.

10

Žadatel ve studii proveditelnosti (kap. 2 a kap. 5) pravdivě uvádí, že

poskytuje svým jménem alespoň jednu registrovanou sociální

službu po souvislou dobu trvající méně než 36 měsíců. Tato doba se

počítá do data vyhlášení výzvy.

5
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VĚCNÉ HODNOCENÍ

5.
Projekt je svým zaměřením zacílen na 

dvě a více cílových skupin.

Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových

skupin. Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii proveditelnosti

v kapitole 2. popsal cílové skupiny projektu. Z popisu je

zřejmé, že projekt je zaměřen na dvě a více cílových skupin.

10

Projekt je svým zaměřením zacílen pouze na jednu cílovou

skupinu. Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii

proveditelnosti v kapitole 2. popsal cílovou skupinu projektu.

Z popisu je zřejmé, že projekt je zaměřen pouze na jednu

cílovou skupinu.

0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 27,5 bodů. 
Maximální počet bodů je 55.

Celkový počet bodů pro každou podporovanou aktivitu 55
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ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI

• Provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR)
• Ověření je provedeno do 30 PD od schválení projektů v MAS
• Jedná se o 8 napravitelných kritérií platných pro celý IROP a 2 

nenapravitelná kritéria pro aktivitu Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby (Specifická pravidla, kap. 5.2)

• Na případné doplnění (max. 2x) má žadatel 5 PD
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Kritéria závěrečného ověření způsobilosti (př.)

➢ Žádost je podána v předepsané formě,

➢ Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory

➢ Výdaje na hlavní aktivitu projektu odpovídají tržním cenám,

➢ Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu,

➢ Min. 85% způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu,

➢ V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování,

➢ Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území,

➢ Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách.
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4. ZÁKLADNÍ INFORMACE K IS KP14+

31



ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI (https://mseu.mssf.cz)
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ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI
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ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI
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ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI
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ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI
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ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI
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ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI
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ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI

• Postup pro podání žádosti o podporu naleznete ve 
Specifických pravidlech – příloha č. 1
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

• Veřejné zakázky
– Nezapomeňte vyplnit modul veřejných zakázek
– Nezapomeňte zakázky finalizovat a navázat k výzvě
– Metodický pokyn (příloha č. 3 Obecných pravidel)
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DOPORUČENÍ NA KONEC

• Nepodávat žádost v posledních hodinách před uzavřením výzvy
• Postupovat nejen dle Specifických pravidel, ale také Obecných 

pravidel IROP
• Nutné doložit všechny povinné přílohy (u nerelevantních vložit 

zdůvodnění)
• Předložit projekt do správné výzvy MAS a podvýzvy MAS
• Nutnost souladu údajů vyplněných v žádosti v IS KP14+ a v 

přiložených přílohách žádosti
• Jednoznačně vymezovat výdaje na hlavní a vedlejší aktivity
• Výstupy projektu musí být zachovány min. po dobu udržitelnosti (5 

let)
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Příklady dobré praxe

Podpořené projekty z 2. výzvy Sociální a návazné služby:
5 projektů za 5 270 196,-Kč
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CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012020 Nový automobil pro zajištění sociálních služeb Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012016 Stavební úpravy hygienického zázemí - Pražská 1343 Vrchlabí

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011997 Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní pečovatelské služby na území MAS Krkonoše

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011464 DPS Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012014 Rozvoj sociálních služeb - pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby



DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

MAS Krkonoše, z.s.
Prostřední Lánov 39 
543 41 Lánov - budova Infocentra (1. patro) 
www.maskrkonose.cz

E-mail: manazer@maskrkonose.cz, hartmanova@maskrkonose.cz, fejglova@maskrknose.cz
Tel.: 608 520 063, 608 218 799, 608 026 115

43

http://www.maskrkonose.cz/
mailto:manazer@maskrkonose.cz
mailto:hartmanova@maskrkonose.cz
mailto:fejglova@mas-krknose.cz

