SEMINÁŘ IROP
(24. 3. 2020)
Výzva č. 6
MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora sociálních služeb II

kancelář MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.
Havlíčkova ulice 67, Havlíčkova Borová

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Usnesení vlády
České republiky ze dne 12. 3. 2020, Sb. zákonů č.73/2020, částka 31/2020) a rozhodnutí o karanténě
na celém území ČR (Usnesení vlády České republiky ze dne 13. 3. 2020, Sb. zákonů č. 81/2020,
částka 32/2020) se ruší fyzické pořádání semináře.
Prosím, využijte pro svoji informovanost tuto prezentaci. V případě nejasností nebo dotazů volejte
Y. Jandovou, tel. 561 110 570, je možné i domluvení osobní konzultace.

Datum vyhlášení výzvy MAS:

19. 3. 2020, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:

19. 3. 2020, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

12. 5. 2020, 12:00 hodin

Datum zahájení realizace:

1. 1. 2014

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

31. 12. 2022

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu
Forma podpory je Ex-post
Finanční alokace výzvy:

7 303 236,88 Kč

Minimální výše CZV:

400.000,- Kč

Maximální výše CZV:

7 303 236,88 Kč

Výše podpory:

95%

Žádost se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj vychází z výzvy č. 62 Sociální infrastruktura – Integrované
projekty CLLD
 Mimo pravidel a požadavků uvedených v textu výzvy a přílohách výzvy platí pravidla
stanovená pro výzvu č. 62 IROP řídícím orgánem IROP:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.13)
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (verze 1.2)

Aktivita – Rozvoj sociálních služeb
Hlavní podporované aktivity:
• Stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, zázemí pro poskytování sociální služby
• Nákup pozemků a staveb
• Pořízení vybavení
• Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby

Vedlejší podporované aktivity:
• Demolice staveb na místě realizace projektu
• Zeleň v okolí budov a na budovách
• Parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení
• Příjezdové komunikace v areálu zařízení a nezbytné doprovodné vybavení
• Zabezpečení výstavby
• Projektová dokumentace stavby, EIA
• Studie proveditelnosti
• Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
• 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 (např. školení na ovládání pořízeného vybavení,
není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení)

Oprávnění žadatelé:
• Organizace zřizované nebo zakládané kraji
• Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
• Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
• NNO
• Církve
• Církevní organizace

Aktivita – Rozvoj komunitních center
Hlavní podporované aktivity:


 Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 Rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních
center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 Nákup pozemků, budov a staveb,
 Vybavení pro zajištění provozu zařízení,
 Pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb.

Vedlejší podporované aktivity:








Demolice staveb na místě realizace projektu,
Úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
Projektová dokumentace stavby, EIA,
Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a
výběrových řízení),
 Studie proveditelnosti,
 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 (např. školení na ovládání pořízeného
vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení).

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,
Nestátní neziskové organizace,
Církve,
Církevní organizace.

Společné pro obě aktivity:
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85% celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavní aktivity
projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na
vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu projektu uvedena jako
nezpůsobilý výdaj.

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
• Aktivity sociálního začleňování

Cílová skupina:
• Osoby sociálně vyloučené
• Osoby ohrožené sociálním vyloučením
• Osoby se zdravotním postižením

Způsobilé výdaje pro hlavní aktivity projektu:
Stavby, stavební úpravy, rekonstrukce
 stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov sloužící k poskytování registrovaných
sociálních služeb nebo komunitnímu centru,
 vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb nebo komunitního centra,
 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 součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).
Nákup pozemků a staveb
 nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové budovy, která bude sloužit jako zázemí
pro poskytování sociálních služeb definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
nebo pro komunitní centrum, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů,
 nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních služeb
definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo pro komunitní centrum

Pořízení vybavení budov a zázemí
 pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s vazbou na poskytování služeb.
Pořízení automobilu
 nákup automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb
DPH
 DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje,
 pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet na vstupu,
 pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu:







zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, sportovní hřiště, sportovní hřiště a parky),
demolice staveb na místě realizace projektu,
parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení,
příjezdové komunikace v areálu a nezbytné doprovodné vybavení,
zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
projektová dokumentace stavby, EIA,







-

studie proveditelnosti,
pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava
a realizace zadávacích a výběrových 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
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.

Nezpůsobilé výdaje:







Cestovní náhrady
Provozní a režijní výdaje
Opravy a údržba
Výdaje na nepovinnou publicitu
Výdaje spojené s řízením a administrací projektu
Vzdělávání zaměstnanců











Náklady na spotřebu energií a ostatní provozní náklady
Manka a škody
Výdaje vzniklé nad rámec Rozhodnutí
Výdaje na bankovní záruky, pojištění, bankovní poplatky
Výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, neodbytné pohledávky
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů
Výdaje na audit projektu
Další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů uvedené ve Specifických pravidlech
výzvy č. 62

Povinné přílohy:













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 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

 Pozn.: Smlouvu s dodavatelem nemusí žadatel v rámci žádosti předkládat – pouze pokud má hotové VŘ – tak
předloží i smlouvu.

Osnova studie proveditelnosti:
 Povinná příloha – musí být zpracovaná dle osnovy uvedené v přílohách Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce výzvy č. 62
 Informace o zpracovateli a žadateli (vyplnit pouze tabulku, neuvádět žádné dlouhé reference atd.)
 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem (místo realizace, cílové skupiny, vazba na strategické
dokumenty) + soulad se strategií SCLLD
 Podrobný popis projektu
 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
 Připravenost projektu k realizaci (technická připravenost + financování)
 Výstupy projektu
 Finanční analýza – podrobný rozpočet
 Způsob stanovení cen do rozpočtu (hlavní aktivity mimo stavebních prací; max. 6 měsíců před podáním žádosti;
nad 100 000 Kč za výdaj)
 Analýza a řízení rizik
 Vliv projektu na horizontální kritéria
 Závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu
Výběrová komise bude hodnotit (přidělovat body) dle informací, uvedených ve Studii proveditelnosti (popsat všechna
hodnoticí kritéria, aby Výběrová komise našla odpovědi na tyto otázky).

Postup hodnocení projektů přes MAS:
Popsáno v Příloze Výzvy: Hodnotící kritéria
 Žádost o podporu musí být zaregistrována přes ISKP včetně všech příloh – nic není papírově dokládáno na MAS
 Po ukončení příjmu žádostí dochází k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (a to nejpozději do 15
pracovních dní po ukončení příjmů žádostí)
 Projekty, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnotí Výběrová komise (nejpozději 20
pracovních dnů od ukončení FNaP)
 Schválení projektů doporučených k financování na základě hodnocení provedeném Výběrovou komisí má na
starost Programový výbor (nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení fáze věcného hodnocení)
 Žádost o přezkum hodnocení/stížnost (15 kalendářních dní od doručení výsledku)
 Manažer MAS po zasedání Programového výboru vkládá zápis do MS2014+ a do 2 pracovních dnů posílá depeši
žadateli i na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.
 Vydání právního aktu (ŘO IROP)

Postup hodnocení popsán v Interních postupech MAS pro IROP
https://www.havlickuvkraj.cz/media/interni-postupy-irop-havlickuv-kraj.pdf

