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1) PŘEHLED VÝZEV MAS

Výzva č.5 - IROP - Infrastruktura základních škol 
Datum vyhlášení: 25.9.2018 
Datum ukončení příjmu: 31.10.2018

Výzva č.6 - IROP - Bezpečnost dopravy
Datum vyhlášení: 1.10.2018
Datum ukončení příjmu: 12.11.2018, 16:00 hod.

Výzva č.7 - IROP – Komunitní centra
Datum vyhlášení: 1.10.2018
Datum ukončení příjmu: 12.11.2018, 00:00 hod. 

(tj. 11.11.    2018, 23:59 hpd)

Výzva č.8 - IROP - Infrastruktura  pro neformální vzdělávání
Datum vyhlášení: 25.9.2018 
Datum ukončení příjmu: 31.10.2018



Výzva č.6 - IROP – Bezpečnost dopravy

Název programového rámce: O1 – PR IROP 1 - Rozvoj dopravní a 
technické infrastruktury

Datum vyhlášení: 1.10.2018

Datum ukončení příjmu: 12.11.2018, 16:00 hod

Předpoklad realizace: duben/květen 2019

Celková alokace (na celé období do 2020): 15,0 mil. Kč

Alokace na výzvu č.6: 9 000 000 Kč

Max. dotace na 1 projekt: 600 tis. Kč

Max. 95 % dotace

2) VÝZVA MAS Č.6 – BEZPEČNOST DOPRAVY



Název programového rámce: O1 – PR IROP 1 - Rozvoj dopravní a 
technické infrastruktury

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO 
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD,

VYDÁNÍ 1.2 PLATNOST OD 29. 6. 2018

SPECIFICKÝ CÍL 4.1: VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ:

ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY

– PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 53
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3) PREZENTACE OPATŘENÍ STRATEGIE



Jaké typy projektů lze podpořit

- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. 
třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících 
pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. 
(Pozn. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní 
podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, 
především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.)

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací 
pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro 
chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a 
tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové 
komunikace pro pěší,

4)  VÝZVA Č.6 -PODPOROVANÁ OBLAST,  TYPY PROJEKTŮ



- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické 
a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní 
komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních 
dopravních systémů),

- je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba 
doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo 
výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek 
nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy,

- je možná kombinace uvedených aktivit.

Vedlejší podporované aktivity:

- realizace stavbou vyvolaných investic,

- zpracování projektových dokumentací,

- výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,

- provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,

- vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu,

- povinná publicita.

4) VÝZVA Č. 6 -PODPOROVANÁ OBLAST,  TYPY PROJEKTŮ



- Stavby:
- výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce jako součástí silnice 
nebo místní komunikace, samostatných chodníků a stezek pro pěší, 
společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a 
místních komunikací, stezek pro cyklisty a chodce, včetně všech 
konstrukčních vrstev a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace;

- výdaje na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy:
-podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro pěší 
vedena,

-opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy,

-místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení a 
ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy,

-nástupiště autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek včetně 
bezbariérového propojení nástupišť,

-jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic 
a místních komunikací,

-stezka pro cyklisty vedená současně s komunikací pro pěší v trase silnice nebo místní 
komunikace,

5) VÝZVA Č. 6 – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE I



-zábradlí na mostech a zábradlí jako bezpečnostní opatření,

-svislé a vodorovné dopravní značení a zvýrazňující prvky,

-světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce nebo 
samostatného přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty,

-veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní 
komunikace,

-bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze (vychýlení 
jízdního pruhu, zúžení komunikace, dělicí ostrůvky, vysazené plochy na vjezdech do 
křižovatky, úpravy povrchu a tvaru křižovatek, zvýšení protismykových vlastností krytu 
vozovky, zvýrazňující dopravní značení včetně liniových opatření pro cyklisty, 
zvýrazňující dopravní zařízení a optické prvky, zpomalovací prahy, polštáře a zvýšené 
plochy, svodidla v nebezpečných úsecích, prvky aktivní bezpečnosti v blízkosti přechodů 
pro chodce a související telematika, přístroje na měření rychlosti a tabule informující o 
rychlosti vozidla),

-dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do kanalizace,

-připojení sousedních nemovitostí maximálně v délce odpovídající šířce komunikace pro 
pěší,

-vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou,

5) VÝZVA Č. 6 – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE II



- další související výdaje:
- příprava staveniště,

- demolice objektů podmiňujících výstavbu,

- manipulace s kulturními vrstvami zeminy,

- rekultivace ploch původně zastavěných pozemků,

Výdaje musí být součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené projektové 
dokumentace; projektová dokumentace musí všechny položky zahrnovat v rámci 
stavebních objektů nebo provozních souborů stavby; příjemce bude se žádostí o 
platbu předkládat přehled čerpání z jednotlivých položek rozpočtu stavby. 

- 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.

5) VÝZVA Č. 6 – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE II I .



- Stavby

- výdaje související s komunikací pro pěší:

- přístřešky a čekárny autobusových, trolejbusových a tramvajových 
zastávek, související volně dostupné pevné stojany a uzamykatelné 
boxy na jízdní kola, detekce jejich obsazenosti, lavičky, osvětlení a 
informační tabule,

- zálivy autobusových a trolejbusových zastávek;

- výdaje na odůvodněné stavbou vyvolané investice:

- stavbou vyvolané ostatní úpravy a přeložky stávajících pozemních 
komunikací a připojení sousedních nemovitostí,

- stavbou vyvolané ostatní úpravy a přeložky stávajících inženýrských 
sítí, vodotečí, drážních objektů a oplocení,

- provizorní komunikace a lávky pro pěší a cyklisty a přechodné 
dopravní značení;

5)  V Ý Z VA  Č .  6  - Z P Ů S O B I L É  V Ý DA J E  N A  V E D L E J Š Í  A K T I V I T Y  P R OJ E K T U  I . :



- výdaje na zpracování:

- dokumentací v procesu EIA (oznámení, dokumentace),

- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace k 
oznámení o záměru v území (DOZU),

- projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), 
projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS),

- projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zadávací 
dokumentace stavby (ZDS), realizační dokumentace stavby (RDS),

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),

- dokumentace návrhu dopravního značení,

- souvisejících průzkumů, geodetických zaměření, studií a posouzení

- výdaje na zpracování doplňujících průzkumů, studií a posouzení ke stavbě 
nesouvisejících s projektovými dokumentacemi do data kolaudace stavby.

- Nákup pozemků a staveb

- Zabezpečení výstavby

4 )  V Ý Z VA  Č .  6  - Z P Ů S O B I L É  V Ý D A J E  N A  V E D L E J Š Í  A K T I V I T Y  P R O J E K T U  I I . :



- Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

- výdaje na zpracování studie proveditelnosti (podle přílohy č. 4D těchto 
Pravidel),

- výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizaci 
výběrových a zadávacích řízení.

- Povinná publicita

- DPH

5 )  V Ý Z VA  Č .  6  - Z P Ů S O B I L É  V Ý D A J E  N A  V E D L E J Š Í  A K T I V I T Y  P R O J E K T U  I I I . :



- kraje,

- obce,

- dobrovolné svazky obcí,

- organizace zřizované nebo zakládané kraji,

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,

- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy

6) VÝZVA Č. 6 - OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ



Podání žádosti – žádost + přílohy
- Žádost se podává v elektronickém systému MS2014+

- Přílohy:

- 1. Plná moc (pouze v případě přenesení pravomocí na jinou osobou)

Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení 
pravomocí.

- 2. Zadávací a výběrová řízení (žadatel předkládá pouze uzavřenou 
smlouvu na plnění zakázky)

- 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele 

- příloha zrušena

- 4. Výpis z rejstříku trestů - zrušena

- 5. Studie proveditelnosti

- 6. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility – zpracování 
podle osnovy uvedené v příloze č. 5 Specifických pravidel. 

- 7. Čestné prohlášení o skutečném majiteli - pokud je žadatelem právnická 
osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby, vzor je v příloze č. 30 
Obecných pravidel.

7) VÝZVA Č. 6 - ŽÁDOST,  PŘÍLOHY



- Přílohy – pokračování II.:
- 8. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas 

nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

- 9. 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 – platné dokumenty doloží žadatel 
nejpozději do vydání Rozhodnutí, dokumenty žadatel dokládá současně 
se Žádostí o změnu jako doplnění žádosti - podrobnosti viz Specifická 
pravidla

- 10. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro 
ohlášení stavby

Pozn.: Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel 
projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že již byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji 
také přikládá k žádosti o podporu.

- 11. Položkový rozpočet stavby - viz Specifická pravidla

- 12. Doklady k výkupu nemovitostí
- příloha zrušena

7) VÝZVA Č. 6 - PŘÍLOHY



- Přílohy – pokračování III:
- 13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

(většinou nerelevantní)

- 14. Smlouva o spolupráci - v případě, že projekt má být realizován na 
území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí. 

7) VÝZVA Č. 6 - PŘÍLOHY



Výzva č.7 - IROP – Komunitní centra

Název programového rámce: O1 – PR IROP 1 - Rozvoj dopravní a 
technické infrastruktury

Datum vyhlášení: 1.10.2018

Datum ukončení příjmu: 12.11.2018, 00:00:00 hod. (Pozor: 
žádost je nutné předložit do 11. 11., 23:59:59 hod.)

Předpoklad realizace: od duben/květen 2019

Alokace na výzvu č.7: 6 559 000 Kč

Max. dotace na 1 projekt: 1 130 000 Kč

Max. 95 % dotace

8) VÝZVA MAS Č.7 – KOMUNITNÍ CENTRA



VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura -
integrované projekty CLLD “ (PRŮBĚŽNÁ VÝZVA )

Specifická pravidla IROP – Vydání 1.2, platnost od 29. 6. 2018 

SPECIFICKÝ CÍL 4.1: 

• POSÍLENÍ KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA 
ÚČELEM ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH 
OBLASTECH A AKTIVIZACE MÍSTNÍHO POTENCIÁLU 

• VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ: 

• SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 
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9) VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP 



Jaké typy projektů lze podpořit
• Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají 

členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity 
jako celku. Komunitní centrum 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. 

• Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, 
základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v 
ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální 
situace a sociálního začleňování. 

• V době udržitelnosti projektu má žadatel povinnost zajistit minimálně 
jednoho pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách, 
který bude působit v rámci komunitního centra. 

• Komunitní centrum 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. 

10)  VÝZVA Č.7  -PODPOROVANÁ OBLAST,  TYPY PROJEKTŮ



UPOZORNĚNÍ 

• Žadatel ve studii proveditelnosti popíše územní rozsah lokality, 
pro kterou bude komunitní centrum nabízet své služby. 

• Žadatel ve studii proveditelnosti popíše zapojení veřejnosti do 
nastavování fungování komunitního centra a uvede popis 
realizace jednotlivých aktivit komunitního centra. 

• Žadatel zajistí, aby užívání nabízených aktivit centra bylo 
poskytováno bezúplatně, popřípadě zajistí, že úhrada za 
poskytované aktivity nepřesáhne náklady spojené s 
poskytnutí dané aktivity. 

• Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor 
pro masovou zábavu. 

10)  VÝZVA Č.7  -PODPOROVANÁ OBLAST,  TYPY PROJEKTŮ



Hlavní aktivity projektu (min. 85 % CZV)

• 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. 

UPOZORNĚNÍ 

Pořízení vybavení bude podporováno, budou-li součástí projektu další opatření (stavby, 
rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování aktivit komunitních center). 
Pořízení vybavení nemůže být samostatný projekt. Potřebnost pořízení vybavení musí 
být odůvodněna ve studii proveditelnosti. 

10)  VÝZVA Č.7  -PODPOROVANÁ OBLAST,  TYPY PROJEKTŮ



Vedlejší aktivity projektu (max. 15 % CZV)

• 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). 

10)  VÝZVA Č.7  -PODPOROVANÁ OBLAST,  TYPY PROJEKTŮ



Stavby, stavební úpravy, rekonstrukce 

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

• vytvoření zázemí pro poskytování služeb 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). 

11) VÝZVA Č. 7 – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE I



Nákup pozemků a staveb (podrobnosti viz Specifická pravidla)

• 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

• nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako 
komunitní centrum 

Cena nemovitosti musí být určena znaleckým posudkem (nesmí 
být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti). 

11) VÝZVA Č. 7 – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE II



Pořízení vybavení budov a zázemí 

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

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. 

11) VÝZVA Č. 7 – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE II I



Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity 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 (viz 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 

11) VÝZVA Č. 7 – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE IV



• kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 

• obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 

• organizace zřizované kraji, 
• organizace zakládané kraji, 
• organizace zřizované obcemi, 
• organizace zakládané obcemi, 
• dobrovolné svazky obcí, 
• organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, 
• organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
• nestátní neziskové organizace, 
• církve, 
• církevní organizace. 

12) VÝZVA Č. 7 - OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ



UPOZORNĚNÍ 

Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace 
vykonávají činnost v jedné z oblastí: 

• podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a 
znevýhodněných osob, 

• sociální služby, 

• aktivity sociálního začleňování. 

Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. 

POZN.: Pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat 
na internetu, je možné doložit výpisy z internetu. 

12) VÝZVA Č. 7 - OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - pokračování



1. Plná moc 
2. Zadávací a výběrová řízení
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele (Pozn.: nedokládají 
obce a kraje)
4. Výpis z rejstříku trestů - zrušena
5. Studie proveditelnosti
6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 
předmětem projektu 

UPOZORNĚNÍ 

Povede-li projekt k technickému zhodnocení majetku, u něhož není žadatel/příjemce 
vlastníkem/subjektem s právem hospodaření, je nutné, aby možnost provádět 
technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě či ve 
smlouvě o výpůjčce majetku nebo jiném právním aktu, a to s podmínkou zachování 
výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Kopie dokumentů, které umožňují 
žadateli/příjemci technické zhodnocení provádět (např. nájemní smlouva, smlouvy o 
výpůjčce, apod.) budou doloženy jako přílohy žádosti o podporu. 
Majetek lze pronajmout pouze od subjektů, které splňují podmínky oprávněných 
žadatelů v této výzvě. Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, 
které spadají do oprávněných žadatelů. 

13) VÝZVA Č. 7 - PŘÍLOHY



7. 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

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro 
ohlášení stavby

9. Položkový rozpočet stavby

10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

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

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)

Pozn.: přílohy č. 12 a 13 pouze pokud bude žadatel v zařízení poskytovat 
jednu či více sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. 

13) VÝZVA Č. 7 – PŘÍLOHY - POKRAČOVÁNÍ



Co je potřeba udělat:

- Projektová dokumentace

- Žádost + studie proveditelnosti

- Přílohy žádosti

- Zpracovat v termínu v MS2014+

VÝZVY Č. 6 A 7



Při tvorbě žádosti dát pozor na:

Žádost:

- soulad mezi údaji v žádosti a přílohách (včetně Studie proveditelnosti)

- Rozpočet projektu:

- Rozdělení na výdaje na hlavní a vedlejší aktivity projektu

- Správné přiřazení položek (např. demolice staveb X drobné stavební práce)

Přílohy:

- Studie proveditelnosti 

- uvedení relevantnosti stavebního/územního řízení

- výčet nemovitostí, které budou dotčeny projektem

- popis vedlejší hospodářské činnosti v rámci projektu

- popis cílů a výsledků projektu - vazba na podporované aktivity daného specifického cíle

- prokázání, že projekt naplňuje jednu z hlavních podporovaných aktivit výzvy

- popis vlivu projektu na životní prostředí ve srovnání s výchozím stavem

- popis cílových skupin

- informace k nákladům na interní a externí členy projektového týmu a popis zajištění 
provozu pro řízení projektu

- popis dopadů a přínosů projektu pro každou cílovou skupinu zvlášť, 

ZKUŠENOSTI  Z  HODNOCENÍ PROJEKTŮ,  DOTAZY,  DISKUSE



Při tvorbě žádosti dát pozor na:

Přílohy - pokračování:

- Projektová dokumentace, stavební povolení – doložení dokumentace s označením nabyté 
právní moci (v případech, kdy byla nabyta právní moc před podáním žádosti o dotaci)

- Projektová dokumentace – neúplnost projektové dokumentace, chybějící obsah PD

- Doklad o prokázání právních vztahů k majetku – pokud není žadatel/příjemce 
vlastníkem/subjektem s právem hospodaření, je nutné, aby možnost provádět technické 
zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce 
majetku nebo jiném právním aktu, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu 
udržitelnosti projektu

- Doklady o právní subjektivitě žadatele – např. chybějící zřizovací listina, doložení, že hlavním 
účelem spolku není vytváření zisku

- Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility – úplnost

- Položkový rozpočet - položkový rozpočet stavby ve formátu .xlsx

- Čestné prohlášení o skutečném majiteli - úplnost

dotazy, diskuse

ZKUŠENOSTI  Z  HODNOCENÍ PROJEKTŮ,  DOTAZY,  DISKUSE



Děkujeme za pozornost

Ing. Jaroslav Brzák
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