
Seminář pro žadatele z území MAS Blaník, z. s. k 

7. výzvě MAS Blaník, z.s.-IROP-sociální 
infrastruktura – Komunitní centrum
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Termíny
Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 12.11.2018, 8:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře 
žádosti o podporu v MS2014+

12.11.2018, 8:00

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+

22.1.2019, 23:59

Datum zahájení realizace projektu

01.01.2014

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu 
týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum 
zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v 
případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

30.11.2020

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 
2014+.
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Podpora

Podpora

Alokace výzvy MAS (CZV)

7 648 810,000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 
Státní rozpočet - 0 %

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu

Minimální výše CZV na projekt 500 000,000 Kč

Maximální výše CZV na projekt 7 648 810,000 Kč

3



Oprávnění žadatelé
❑ Obce

❑ organizace zřizované nebo zakládané obcemi

❑ nestátní neziskové organizace

❑ Církve

❑ církevní organizace

❑ dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky
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Komunitní centrum

= veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s    cílem zlepšit 
sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku

- realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z 
tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality

- Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho 
podobě formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti 
komunitního centra. 

- může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, zaměřenou na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, 
ohrožené sociálním vyloučením. Poskytování registrované služby je však na rozdíl od 
povinnosti zajistit minimálně jednoho sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o 
sociálních službách volitelné
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V době udržitelnosti projektu má o Žadatel povinnost 
zajistit minimálně jednoho pracovníka se vzděláním 

podle zákona O sociálních službách

Užívání nabízených aktivit centra bylo poskytováno 
bezúplatně, popřípadě úhrada za poskytované aktivity 

nepřesáhne náklady spojené s poskytnutím dané aktivity



Způsobilé výdaje hlavních aktivit 
projektu

• stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov 
sloužící komunitnímu centru, 

• vytvoření zázemí pro poskytování služeb komunitního centra, 

• budování a modernizace související inženýrské sítě 

• nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové 
budovy, která bude sloužit jako komunitní centrum, cena pozemku nesmí 
přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů 

• pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na 
poskytování služeb komunitního centra. 

• nákup automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních 
služeb 

• DPH 
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Pořízení vybavení bude podporováno, budou-li součástí projektu další opatření (stavby, rekonstrukce a 
úpravy objektu, či zázemí pro poskytování aktivit komunitních center). Potřebnost pořízení vybavení 

musí být odůvodněna ve studii proveditelnosti. 

Minimálně 85% celkových 
způsobilých výdajů



Způsobilé výdaje vedlejších aktivit projektu

• demolice staveb na místě realizace projektu, 
• úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň v okolí 

budov a na budovách – zelené zdi a střechy, aleje, parky, hřiště a herní 
prvky), 

• 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 
• nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny 
vybavení. 
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Maximálně 15% celkových 
způsobilých výdajů



Povinné přílohy žádosti o podporu

1. Plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu- týká se např. podpisu 
žádosti – záložka Identifikace žádosti

2. Zadávací a výběrová řízení - pokud realizována žadatel předkládá pouze 
uzavřenou smlouvu na plnění zakázky (včetně případných dodatků) – na záložce 
veřejné zakázky

3. Doklady o právní subjektivitě 

▪ Právní subjektivitu nemusí dokládat: obce a jimi zřizované organizace. 

▪ dokumenty nesmí být starší 3 měsíců, pokud lze dohledat na internetu, je 
možné doložit výpisy z internetu 
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Povinné přílohy žádosti o podporu
4.Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

▪ Pokud MS 2014+ přílohu vyžaduje nahraje žadatel dokument, ve kterém uvede, že příloha 
není relevantní

5.Studie proveditelnosti 

▪ Zpracována podle osnovy 4. Specifických pravidel 

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 
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Povinné přílohy žádosti o podporu

7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 
řízení 

▪ Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinnou veřejnoprávní 
smlouvu – pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí 

▪ Nedokládá se v případě společného stavebního a územního řízení 

▪ Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí  ani územní souhlas – žadatel nedokládá 

8. 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. 

▪ Minimálně žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem, a přílohy, 
nejsou-li doloženy v jiné příloze žádosti o podporu. 

▪ Samotné stavební povolení, pak musí být doloženo nejpozději do dne, kdy je vydáno 
Rozhodnutí - Žádostí o změnu projektu 
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Povinné přílohy žádosti o podporu
9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
▪ Součástí stavebního povolení nebo  ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení (razítko s 

podpisem na přední straně)

9. Položkový rozpočet stavby 
▪ V případě, že žadatel předkládá projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení/ohlášení 

stavby doloží stanovení výdajů členěné na způsobilé a nezpůsobilé výdaje
▪ Stupeň připravenosti projektu k realizaci stavby/ zadávacího nebo výběrového řízení dokládá 

položkový rozpočet stanoven vyhláškou č. 230/2012 Sb

10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

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

13. 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 podle zákona č. 108/2006 Sb.) 

14. Popis trasy od komunitního centra k zastávce veřejné dopravy vč. mapy a údaji o metrech - jedná 
se o vlastní přílohu MAS nad rámec požadavků ŘO pro účely věcného hodnocení



Indikátory

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 
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INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ A 
VÝBĚRU PROJEKTŮ
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PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

• Hodnocení projektů na základě hodnotících kritérií pro formální náležitosti a přijatelnost a kritérií 
věcné hodnocení

Hodnocení :

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (provádí pracovníci MAS ve lhůtě 30 PD od ukončení 
příjmu žádostí o podporu)  

2. Věcné hodnocení (bodové hodnocení prováděné Výběrovou komisí ve lhůtě 20 PD od ukončení

kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a ukončení doby možnosti podání žádosti o přezkum )

Výběr projektů na základě uděleného bodového hodnocení ve věcném hodnocení – provádí Výbor 
MAS(10 PD od ukončení věcného hodnocení

Závěrečné ověření způsobilosti – provádí centrum pro regionální rozvoj ve lhůtě 35 PD

Vybrané projekty jsou dále schváleny ŘO IROP a poté dochází k vydání právního aktu
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KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ  A PŘIJATELNOSTI
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KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Napravitelno

st

Referenční 

dokument

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. Napravitelné Žádost o podporu

Žádost o podporu je podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele.

Napravitelné Žádost o podporu

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 

splňují náležitosti, požadované v dokumentaci 

k výzvě MAS.

Napravitelné Žádost o podporu, 

povinné přílohy 

Žádosti o podporu, 

Specifická pravidla 

pro žadatele a 

příjemce

Obecná kritéria přijatelnosti  Napravitelnost Referenční dokument

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 

MAS. 

Napravitelné Text výzvy MAS, Žádost o 

podporu, Studie proveditelnosti

Projekt je svým zaměřením v souladu výzvou MAS. Napravitelné Studie proveditelnosti, výzva 

MAS, Žádost o podporu

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický 2.1 a výzvu MAS. Nenapravitelné Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny.

Napravitelné Text výzvy MAS, Žádost o 

podporu

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Napravitelné Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. Napravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 

podporu

Výsledky projektu jsou udržitelné. Napravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 

podporu

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP 

(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a 

žen). 

Napravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 

podporu

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. Nenapravitelné Žádost o podporu

Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD. Nenapravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 

podporu a SCLLD

Specifická kritéria přijatelnosti                          Hodnocení 
(ANO/NE/Nerelevantní)

Napravitelnosti Referenční dokument

Žadatel má zajištěnou administrativní, 

finanční a provozní kapacitu k realizaci a 

udržitelnosti projektu.

ANO – žadatel popsal zajištění 
realizace a udržitelnosti ve studii 
proveditelnosti a v žádosti o 
podporu. 

Napravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 

podporu

NE – žadatel nepopsal zajištění 
realizace a udržitelnosti ve studii 
proveditelnosti a v žádosti o 
podporu. 



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Minimální počet bodů pro splnění věcného hodnocení: 40

Maximální počet bodů: 80
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Název kritéria Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj informací

Provozní doba zařízení Kritérium hodnotí dostupnost komunitního centra s ohledem na 
provozní dobu.

10 bodů – Komunitní centrum bude otevřeno minimálně 5 dní 
v týdnu (s počtem hodin minimálně 20 hodin týdně).
5 bodů – Komunitní centrum bude otevřeno minimálně 5 dní 
v týdnu a přitom méně než 20 hodin týdně (otvírací doba každý 
den musí být minimálně 1,5 hodiny); nebo komunitní centrum 
bude otevřeno méně než 5 dní v týdnů, ale s počtem hodin 
minimálně 20 hodin týdně
0 bodů – Komunitní centrum bude otevřeno méně než 5 dní 
v týdnu a současně méně než 20 hodin týdně

Studie proveditelnosti

Zaměření na cílové skupiny Kritérium hodnotí zaměření projektu na cílové skupiny 20 - Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně 

vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 

postižení) 

15 - Projekt je zaměřen na 2 cílové skupiny (osoby sociálně 

vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 

postižení)

5 - Projekt je zaměřen pouze na jednu cílovou skupinu (osoby 

sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

zdravotně postižení)

Studie proveditelnosti

Využití budovy Kritérium hodnotí, zda je v projektu využita existující budova. 10 bodů – V rámci projektu dojde k využití existující budovy 

0 bodů - V rámci projektu nedojde k využití existující budovy, 

projekt bude řešen novostavbou (za novostavbu se nepovažuje 

přístavba, nástavba, a jiné podobné řešení)

Studie proveditelnosti

Dostupnost komunitního 

centra

Kritérium hodnotí dostupnost komunitního centra. 10 bodů – Zařízení je dostupné ve vzdálenosti do 500 metrů od 

zastávky veřejné dopravy (pěší, nikoliv vzdušnou čarou)

5 bodů – Zařízení není dostupné ve vzdálenosti do 500 metrů od 

zastávky veřejné dopravy (pěší, nikoliv vzdušnou čarou)

Studie proveditelnosti

Popis trasy zařízení od 

komunitního centra k 

zastávce veřejné dopravy 

vč. mapy a údaji o 

metrech

Charakter realizovaných 

aktivit v komunitním centru

Kritérium hodnotí charakter realizovaných aktivit v komunitním 

centru.

10 bodů - V komunitním centrum budou realizovány sociální 

služby a vzdělávací, volnočasové, kulturní a zájmové aktivity

5 bodů - V komunitním centrum budou realizovány pouze sociální 

služby nebo pouze vzdělávací, volnočasové, kulturní a zájmové 

aktivity

Studie proveditelnosti

Počet podpořených druhů 

sociálních služeb

V zázemí je poskytováno více druhů sociálních služeb. 20 bodů - Projekt je zaměřen na 3 a více sociálních služeb

15 bodů - Projekt je zaměřen na 2 sociální služby

10 bodů - Projekt je zaměřen na 1 sociální službu

5 bodů - Projekt není zaměřen na žádnou sociální službu

Studie proveditelnosti



ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU PRO 
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU ISKP14+
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WEBOVÁ APLIKACE PRO ŽADATELE O PODPORU -
https://mseu.mssf.cz/

ISKP14+ = webový portál určený pro externí uživatele aplikace MS2014+, tzn. pro 
žadatele/příjemce jeho fázích), 
• Nutná registrace, pro každou osobu pracující se žádostí
• Nutný certifikát elektronického podpisu statutárního zástupce žadatele nebo 

zmocněnce
• K podávání žádostí o podporu, jejich doplnění, zobrazení hodnocení dané žádosti (v 

obou jeho fázích), 
• možnost nastavení upozornění na e-mail nebo telefon (sms) na depeše o stavu projektu

SW A HW požadavky
• K podepsání úloh v systému je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis – aby bylo 

možné úlohy podepsat, je nutné mít na počítači nainstalovanou aplikaci MS Silverlight a 
balíček TescoSW Elevated TrustTool, který slouží pro přístup k podpisovým certifikátům. 

• Instalační balíček TescoSW Elevated TrustTool naleznete v MS2014+ na záložce HW a SW 
požadavky. 
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Všechny výzvy MAS Blaník, z.s. jsou včetně 
příloh zveřejněny na www.masblanik.cz
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Děkuji za pozornost 

Mgr. Anna Dufková, expert IROP

Tel: 603 462 529

Email: anna.dufkova@masblanik.cz
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