Seminář pro žadatele
Výzvy IROP v MAS České středohoří
Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

Trnková Alena
Tel. č. 775 678 525
1

Program:
1.
2.
3.
4.

Představení výzvy - název výzvy, alokace, podporované aktivity, oprávnění žadatelé, cílové skupiny
Kritéria hodnocení
Základní dokumenty
Diskuze
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Základní informace o výzvě
Výzva č. 13 - Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel
Alokace výzvy: 3 428 581,53 Kč
Otevření výzvy: 22.6.2020 8:00 hod.
Příjem žádostí do: 19.8.2020 12:00 hod.
Zahájení realizace projektu: 1.1.2014

Ukončení realizace projektu: 31.12.2021
Minimální částka projektu: 500 000 Kč
Maximální částka projektu: 3 428 581,53 Kč
Platba: Ex – post
Křížové financování není možné.
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Míra podpory
EFRR 95%
Státní rozpočet 0%
Příjemce 5%
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Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel
Podporované aktivity
• Rozvoj sociálních služeb
• Rozvoj komunitních center
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Rozvoj sociálních služeb
• Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu
• Výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění
materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

• Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
➢ 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, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně
rehabilitačních služeb, 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 sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
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Rozvoj komunitních center
• Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit
komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány
• Nákup budov
• Nákup automobilu
• Vybavení pro zajištění provozu komunitního centra
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Způsobilé výdaje
• Stavby, stavební úpravy, rekonstrukce
• Nákup pozemků a staveb
• Pořízení vybavení budov a zázemí
• Pořízení automobilu
• DPH
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Příklady nezpůsobilých výdajů:
Rozvoj sociálních služeb; Rozvoj komunitních center
• Výdaj, který nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno doložit písemnými
doklady
• Výdaje na nákup pozemku nad stanovený limit 10% celkových způsobilých výdajů
• Výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
• Výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15% celkových způsobilých výdajů
• Opravy, údržba
• Provozní a režijní výdaje
• Vzdělávání zaměstnanců
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Oprávnění žadatelé

Rozvoj sociálních služeb

Rozvoj komunitních center

• Obce a organizace zřizované a zakládané
obcemi
• Dobrovolné svazky obcí a organizace
zřizované a zakládané dobrovolnými svazky
obcí
• Organizační složky státu
• Nestátní neziskové organizace
• Církve
• Církevní organizace

• Obce a organizace zřizované a zakládané
obcemi
• Dobrovolné svazky obcí a organizace
zřizované a zakládané dobrovolnými svazky
obcí
• Nestátní neziskové organizace
• Církve
• Církevní organizace
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Cílová skupina

• Osoby sociálně vyloučené
• Osoby ohrožené sociálním vyloučením
• Osoby se zdravotním postižením
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Indikátory
6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce
5 54 01 – 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 pro žadatele a příjemce.

12

Podání žádosti
Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14( https://mseu.mssf.cz)
•

Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou
osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti byla
připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění.

•

Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba oprávněná k
podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace.

•

Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem
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Způsob hodnocení projektů
• Podrobný způsob hodnocení projektů je zveřejněn v Interních postupech MAS
České středohoří z.s. – verze 2
• Hodnotící kritéria pro kontrolu FN a P a pro věcné hodnocení
https://www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-irop
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – administrativní pracovník a
projektový manažer IROP (kontrolní list)
• Věcné hodnocení – Výběrová komise MAS České středohoří (bodové hodnocení)
• Závěrečné ověření způsobilosti projektu – Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)
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Povinné přílohy k žádosti
Pro všechny aktivity:
• Plná moc
• Zadávací a výběrová řízení

• Doklady o právní subjektivitě žadatele

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení nebo pro ohlášená stavby
• Položkový rozpočet stavby
• Čestné prohlášení o skutečném majiteli

• Studie proveditelnosti - od 4.5.2020 nová verze!!!
• 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

Příloha nad rámec ŘO IROP
• Partnerská smlouva
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Povinné přílohy k žádosti
Rozvoj sociálních služeb
• 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

Rozvoj komunitních center
• 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)
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Osnova studie proveditelnosti
Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k výzvě č. 62
• Příloha P4B – Osnova studie proveditelnosti – Rozvoj sociálních služeb
• Příloha P4C – Osnova studie proveditelnosti – Rozvoj komunitních center
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Odkazy na metodiky, výzvy a pomocné dokumenty
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialniinfrastruktura-integrovane-pro
• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy
• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - výzva č. 62 + přílohy
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Monitorování projektů
Monitorování postupu projektu se uskutečňuje prostřednictvím:
• Zpráva o realizaci projektu – zpráva nebo ZoR
• Zpráva o udržitelnosti projektu – zpráva nebo ZoU
Spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR předkládá příjemce také Zjednodušenou žádost o
platbu (ZŽoP)
Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Příjemce je povinen dodržovat etapy
stanoven v žádosti o podporu, tj. předkládat na základě stanovených etap průběžné ZoR,
včetně ZŽoP.
Min. délka etapy = 3 měsíce
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Kontaktní informace
• MAS České středohoří, z.s., Ploskovice 50, 411 42
• Kontaktní místo: Ploskovice 50
• www.mascs.cz
• administrativa@mascs.cz 775 678 525, 417 639 613
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