




Výzva
• Projekty je možné podávat od 17. 12. 2018 do 15. 3. 2019 15:00 hodin

• Dotace 95 % celkových způsobilých výdajů

• Financování ex-post

• Alokace výzvy (dotace + spoluúčast) – 7 352 620 Kč

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 300 000 Kč

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 5 600 000 Kč

• Oprávnění žadatelé (obce, organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi)

• Projekty je nutné realizovat nejpozději do 31. 12. 2020



Výzva

• Dokumenty k výzvě na webu MAS: 
http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-irop5

• Soulad s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými 
pravidly pro výzvu 53

• Žádosti budou podávány přes https://mseu.mssf.cz

• Nutný elektronický podpis a datová schránka

http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-irop5


Podporované aktivity
Bezpečnost dopravy 

• výstavba bezpečnostních prvků na komunikacích (např. bezbariérový přístup 
zastávek, chodníky na nebezpečných místech, zvuková a jiná signalizace pro 
nevidomé, přizpůsobení komunikace pro nemotorovou dopravu osobám s 
omezenou pohyblivostí a orientací) 

• nová výstavba, rekonstrukce a modernizace chodníků na nebezpečných místech

Cyklodoprava

• výstavba cyklostezek, vybudování doprovodné infrastruktury (např. stojany na kola, 
úschovna kol, odpočívadla a dopravní značení) 

• doplňkově výsadba zeleně (např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek) 

• Podpořeny mohou být cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami 



Přílohy žádosti o podporu
• Plná moc

• Zadávací a výběrová řízení

• Doklad o právní subjektivitě žadatele - příloha 
zrušena

• Výpis z rejstříku trestů - příloha zrušena

• Studie proveditelnosti 

• Karta souladu projektu s principy udržitelné 
mobility

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli

• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 
účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující 
územní řízení 

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, 
případně stavební povolení 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

• Doklady k výkupu nemovitosti- příloha zrušena

• Výpočet jiných čistých peněžních příjmů

• Smlouva o spolupráci



Způsob hodnocení žádostí o podporu

• Kancelář MAS  - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

• Výběrová komise MAS - věcné hodnocení  

• Projekt musí ve věcném hodnocení získat min. 50 bodů ze 100 bodů

• Detailní popis způsobu hodnocení projektů – Interní postupy MAS



Kritéria formálních náležitostí

http://www.mashlinecko.cz/vyzvy/irop/vyzva5/1vyzva.pdf

http://www.mashlinecko.cz/vyzvy/irop/vyzva5/1vyzva.pdf


Kritéria věcného hodnocení  

•Přístup k objektům občanské vybavenosti

•Velikost obce/města podle počtu obyvatel, ve 
kterém je projekt realizován

•Přístup k přechodu pro pěší nebo místu pro 
přecházen

•Řešení nebezpečného úseku komunikace

•Finanční náročnost projektu



Doporučení

• Záměry a zpracování žádosti konzultujte.

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu.

• Etapy projektu mohou být min. tříměsíční (doporučujeme jednu etapu)

• Postupovat nejen v souladu se specifickými pravidly, ale i s Obecnými 
pravidly pro žadatele a příjemce.

• Žádosti o podporu finalizovat a podat v MS2014+ dříve než poslední den 
před ukončením příjmu žádostí ve výzvě.

• Projekt musí být předložen do správné výzvy MAS



Doporučení

• Nutné doložit všechny povinné přílohy k žádosti, u nerelevantních doložit, 
že příloha není pro projekt relevantní.

• Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v MS2014+ a v 
povinných přílohách k žádosti.

• Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu, a to jak jednotlivě, tak 
ve skupině výdajů na hlavní aktivity (min. 85%) a vedlejší aktivity projektu 
(max. 15%).

• Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických 
listech indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel.

• Před podáním žádosti zkontrolujte, zda jsou v souladu údaje v žádosti o 
podporu a v přílohách žádosti.





Výzva
• Projekty je možné podávat od 14. 12. 2018 do 1. 3. 2019 15:00 hodin

• Dotace 95 % celkových způsobilých výdajů

• Financování ex-post

• Alokace výzvy (dotace + spoluúčast) – 3 700 000 Kč

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 300 000 Kč

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 2 650 000 Kč

• Oprávnění žadatelé (obce, organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi)

• Projekty je nutné realizovat nejpozději do 31. 12. 2020



Výzva

• Dokumenty k výzvě na webu MAS: 
http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-irop6

• Soulad s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými 
pravidly pro výzvu 53

• Žádosti budou podávány přes https://mseu.mssf.cz

• Nutný elektronický podpis a datová schránka

http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-irop6


Podporované aktivity
• Výstavba a modernizace malých dopravních přestupních terminálů (přičemž 

dopravním přestupním terminálem se rozumí přestupní uzel veřejné dopravy -
místo, ve kterém je cestujícím umožněn přestup mezi více než dvěma linkami pro 
jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy veřejné dopravy nebo přestupní uzel 
složený ze dvou nebo více oddělených částí, mezi kterými existuje přímé 
propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně bezbariérovou 
komunikací pro pěší s přechodem pro chodce) 

• Podpora veřejné dopravy, nových parkovacích míst a přímé návaznosti na 
veřejnou hromadnou dopravu, chodníků, vybudování zázemí pro cestující (např. 
lavičky), doplňkově výsadba zeleně (např. zelené pásy a liniové výsadby u 
terminálů). 



Přílohy žádosti o podporu
• Plná moc

• Zadávací a výběrová řízení

• Doklad o právní subjektivitě žadatele - příloha 
zrušena

• Studie proveditelnosti 

• Karta souladu projektu s principy udržitelné 
mobility

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli

• Smlouva o veřejných službách v přepravě 
cestujících

• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 
řízení

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, 
případně stavební povolení 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

• Doklad o prokázání právních vztahů k 
nemovitému majetku, který je předmětem 
projektu



Způsob hodnocení žádostí o podporu

• Kancelář MAS  - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

• Výběrová komise MAS - věcné hodnocení  

• Projekt musí ve věcném hodnocení získat min. 50 bodů ze 100 bodů

• Detailní popis způsobu hodnocení projektů – Interní postupy MAS



Kritéria formálních náležitostí

http://www.mashlinecko.cz/vyzvy/irop/vyzva6/priloha1.pdf

http://www.mashlinecko.cz/vyzvy/irop/vyzva6/priloha1.pdf


Kritéria věcného hodnocení  

•Přestup mezi druhy veřejné hromadné dopravy

•Počet vytvořených parkovacích míst

•Parkovací místa pro kola

•Vazba na přestupní uzel/stanici/zastávku veřejné 
hromadné dopravy

•Zavedení prvků zvyšujících bezpečnost a vliv na životní 
prostředí

•Projekt v rámci systému integrované dopravy



Doporučení
• Záměry a zpracování žádosti konzultujte.

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu.

• Etapy projektu mohou být min. tříměsíční (doporučujeme jednu 
etapu)

• Postupovat nejen v souladu se specifickými pravidly, ale i s Obecnými 
pravidly pro žadatele a příjemce.

• Žádosti o podporu finalizovat a podat v MS2014+ dříve než poslední 
den před ukončením příjmu žádostí ve výzvě.

• Projekt musí být předložen do správné výzvy MAS



Doporučení

• Nutné doložit všechny povinné přílohy k žádosti, u nerelevantních doložit, že 
příloha není pro projekt relevantní.

• Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v MS2014+ a v povinných 
přílohách k žádosti.

• Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu, a to jak jednotlivě, tak ve 
skupině výdajů na hlavní aktivity (min. 85%) a vedlejší aktivity projektu (max. 
15%).

• Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických listech 
indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel.

• Před podáním žádosti zkontrolujte, zda jsou v souladu údaje v žádosti o podporu a 
v přílohách žádosti.





Výzva
• Projekty je možné podávat od 14. 12. 2018 do 1. 3. 2019 15:00 hodin

• Dotace 95 % celkových způsobilých výdajů

• Financování ex-post

• Alokace výzvy (dotace + spoluúčast) – 2 765 478 Kč

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 200 000 Kč

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 2 765 478 Kč

• Oprávnění žadatelé (obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji 
nebo obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní 
organizace)

• Projekty je nutné realizovat nejpozději do 31. 12. 2020



Výzva

• Dokumenty k výzvě na webu MAS: 
http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-irop7

• Soulad s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými 
pravidly pro výzvu 62

• Žádosti budou podávány přes https://mseu.mssf.cz

• Nutný elektronický podpis a datová schránka

http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-irop7


Podporované aktivity
• Stavební úpravy budov pro vznik komunitního centra, učebny, školící 

místnosti, pořízení vybavení do komunitního centra a související úpravy 
venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) komunitního centra

• Komunitní centra poskytující jednu a více sociálních služeb podle zák. č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách

• Komunitní centra neposkytující sociální službu podle zák. č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách nezakládají veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie



Přílohy žádosti o podporu
• Plná moc

• Zadávací a výběrová řízení

• Doklady o právní subjektivitě žadatele

• Studie proveditelnosti

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

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, 
případně stavební povolení 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

• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 
řízení

• Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho 
krajským střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb

• 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 komunitní centra 
poskytující jednu a více sociálních služeb)



Způsob hodnocení žádostí o podporu

• Kancelář MAS  - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

• Výběrová komise MAS - věcné hodnocení  

• Projekt musí ve věcném hodnocení získat min. 50 bodů ze 100 bodů

• Detailní popis způsobu hodnocení projektů – Interní postupy MAS



Kritéria formálních náležitostí

http://www.mashlinecko.cz/vyzvy/irop/vyzva7/priloha1.pdf

http://www.mashlinecko.cz/vyzvy/irop/vyzva7/priloha1.pdf


Kritéria věcného hodnocení  

•Využití existujícího objektu

•Využití výstupů projektu cílovými skupinami

•Dosah komunitního centra pro cílové skupiny 

•Finanční náročnost projektu

•Úpravy veřejného prostranství

•Multifunkční využití projektu



Doporučení

• Záměry a zpracování žádosti konzultujte.

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu.

• Etapy projektu mohou být min. tříměsíční (doporučujeme jednu etapu)

• Postupovat nejen v souladu se specifickými pravidly, ale i s Obecnými 
pravidly pro žadatele a příjemce.

• Žádosti o podporu finalizovat a podat v MS2014+ dříve než poslední den 
před ukončením příjmu žádostí ve výzvě.

• Projekt musí být předložen do správné výzvy MAS



Doporučení

• Nutné doložit všechny povinné přílohy k žádosti, u nerelevantních doložit, 
že příloha není pro projekt relevantní.

• Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v MS2014+ a v 
povinných přílohách k žádosti.

• Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu, a to jak jednotlivě, tak 
ve skupině výdajů na hlavní aktivity (min. 85%) a vedlejší aktivity projektu 
(max. 15%).

• Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických 
listech indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel.

• Před podáním žádosti zkontrolujte, zda jsou v souladu údaje v žádosti o 
podporu a v přílohách žádosti.





Výzva
• Projekty je možné podávat od 19. 12. 2018 do 15. 3. 2019 15:00 hodin

• Dotace 95 % celkových způsobilých výdajů

• Financování ex-post

• Alokace výzvy (dotace + spoluúčast) – 6 732 104,21 Kč

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 400 000 Kč

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 2 000 000 Kč

• Projekt musí být v SR MAP

• Oprávnění žadatelé (obce, kraje, organizace zřizované a zakládané obcemi 
nebo kraji, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, koly a 
školská zařízení)

• Projekty je nutné realizovat nejpozději do 31. 12. 2020



Výzva

• Dokumenty k výzvě na webu MAS: 
http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-irop8

• Soulad s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými 
pravidly pro výzvu 68

• Žádosti budou podávány přes https://mseu.mssf.cz

• Nutný elektronický podpis a datová schránka

http://www.mashlinecko.cz/?id=vyzvy-irop8


Podporované aktivity
Infrastruktura základních škol a infrastruktura středních škol

• Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení
kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování
bezbariérovosti škol.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

• Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory).



Nutné zajištění bezbariérového přístupu

• Od vstupu do budovy do učebny, která byla podpořena z IROP, a na bezbariérové 
WC

• Nejpozději v době otevření učebny



Přílohy žádosti o podporu
Všichni žadatelé

• Plná moc

• Zadávací a výběrová řízení

• Doklady o právní subjektivitě

• Studie proveditelnosti 

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

• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

• Položkový rozpočet stavby

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně 
stavební povolení nebo souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující stavební povolení

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení nebo pro ohlášení stavby

• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Základní školy

• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

• Čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 
stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu 
nejsou stavební práce



Způsob hodnocení žádostí o podporu

• Kancelář MAS  - kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

• Výběrová komise MAS - věcné hodnocení  

• Projekt musí ve věcném hodnocení získat min. 50 bodů ze 100 bodů

• Detailní popis způsobu hodnocení projektů – Interní postupy MAS



Kritéria formálních náležitostí

http://www.mashlinecko.cz/vyzvy/irop/vyzva8/priloha1.pdf

http://www.mashlinecko.cz/vyzvy/irop/vyzva8/priloha1.pdf


Kritéria věcného hodnocení – ZŠ 

• Projekt řeší nedostatečnou kapacitu a vybavení ZŠ a SŠ v oblasti 
klíčových kompetencí

• Projekt řeší bezbariérovost školy

• Finanční náročnost projektu

• Využití výstupů z projektu k mimoškolním, zájmovým, neformálním a 
jiným aktivitám

• Úpravy venkovního prostranství

• Připravenost projektu ke stavebnímu řízení



Kritéria věcného hodnocení – SVČ 

• Projekt řeší nedostatečnou kapacitu a vybavení zařízení pro 
neformální a celoživotní vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí

• Projekt řeší bezbariérovost zařízení pro neformální a celoživotní 
vzdělávání

• Finanční náročnost projektu

• Využití výstupů projektu

• Úpravy venkovního prostranství

• Připravenost projektu ke stavebnímu řízen



Doporučení
• Záměry a zpracování žádosti konzultujte.

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu.

• Etapy projektu mohou být min. tříměsíční (doporučujeme jednu 
etapu)

• Postupovat nejen v souladu se specifickými pravidly, ale i s Obecnými 
pravidly pro žadatele a příjemce.

• Žádosti o podporu finalizovat a podat v MS2014+ dříve než poslední 
den před ukončením příjmu žádostí ve výzvě.

• Projekt musí být předložen do správné výzvy MAS



Doporučení

• Nutné doložit všechny povinné přílohy k žádosti, u nerelevantních doložit, že 
příloha není pro projekt relevantní.

• Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v MS2014+ a v 
povinných přílohách k žádosti.

• Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu, a to jak jednotlivě, tak ve 
skupině výdajů na hlavní aktivity (min. 85%) a vedlejší aktivity projektu (max. 
15%).

• Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických 
listech indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel.

• Před podáním žádosti zkontrolujte, zda jsou v souladu údaje v žádosti o 
podporu a v přílohách žádosti.




