
Školení pro žadatele a příjemce k výzvě č. 7 Integrovaného 
regionálního operačního programu  - Zkvalitnění podmínek pro 
vzdělávání a celoživotní učení

15. 1. 2018



Program

• úvodní slovo

• 7. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního 
operačního programu – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

• oprávnění žadatelé

• podporované aktivity

• další informace o výzvě

• předkládání žádosti o podporu v aplikaci MS2014+

• informace o aplikaci MS 2014+

• přestávka



Program

• realizace projektů

• Veřejné zakázky

• Změny projektů

• Podání žádosti o platbu a zprávy o realizaci projektů

• diskuse a závěr



Obecné informace k výzvě
• Specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu

• Výzva IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD; verze specifických 
pravidel IROP 1.1, verze obecných pravidel IROP 1.10

• Výzva MAS Jablunkovsko  č. 7

• Vyhlašovatel: MAS Jablunkovsko, z.s.

• Alokace výzvy: 2 330 000,- Kč; (CZV – 2 452 631,- Kč)

• Datum vyhlášení výzvy MAS: 20. 12. 2017

• Datum zpřístupnění žádostí o podporu: 20. 12. 2017

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 5. 3. 2018

• Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2020



Podrobné informace k výzvě

Typy žadatelů:

Společné pro všechny aktivity 

• kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji

• obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi

• nestátní neziskové organizace

• církve a církevní organizace

• organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu 



Podrobné informace k výzvě

Typy žadatelů:

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

• školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního 
vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

• školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 



Podrobné informace k výzvě

Typy podporovaných projektů/aktivit:

• Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora mateřských škol 
vyjma zařízení péče o děti do 3 let 

• Projekty zaměřené na zlepšení vybavenosti školských zařízení (přírodovědné 
učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, apod.) 



Podrobné informace k výzvě

Cílové skupiny:

Společné pro všechny aktivity

• osoby sociálně vyloučené

• osoby ohrožené sociálním vyloučením 

• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

• pedagogičtí pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 
vzdělávání nebo asistenčních služeb



Podrobné informace k výzvě

Cílové skupiny:

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

• děti v předškolním vzdělávání

Aktivita Infrastruktura základních škol

• žáci (studenti)



Podrobné informace k výzvě

Způsobilé výdaje:

• Projekt může být rozdělen na etapy - etapa nesmí být kratší než 3 měsíce

• Výdaje vynaložené v souvislosti s projektem

• Časová způsobilost: od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2020

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v 
systému MS2014+

Hlavní výdaje projektu:

• Musí tvořit minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu

Vedlejší výdaje projektu:

• Musí tvořit maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů



Podrobné informace k výzvě

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Hlavní výdaje projektu (85 % CZV):

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury včetně 
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, 

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), 

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí), 

• pořízení vybavení budov a učeben, 

• pořízení kompenzačních pomůcek.



Podrobné informace k výzvě

Vedlejší výdaje projektu (15 % CZV):

• demolice související s realizací projektu, 

• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a 
mechanického zabezpečení, 

• pořízení herních prvků, 

• úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a 
herní prvky), 

• projektová dokumentace, EIA, 

• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a 
realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), 

• povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 



Podrobné informace k výzvě
Infrastruktura základních škol

Hlavní výdaje projektu (85 % CZV):

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol 
včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, 

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), 

• nákup pozemků a staveb (nemovitostí), 

• pořízení vybavení budov a učeben, 

• pořízení kompenzačních pomůcek, 

• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle přílohy č. 7A 
spec. Pravidel). 



Podrobné informace k výzvě

Vedlejší výdaje projektu (15 % CZV):

• demolice související s realizací projektu, 

• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy

• úpravy zeleně a venkovního prostranství, 

• projektová dokumentace, EIA, 

• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a 
realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), 

• povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 



Podrobné informace k výzvě

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

Relevantní: žadatel splňuje definici (dle pravidel)

• např. Studie proveditelnosti, atd.,

• musí vyplnit a předložit při podání žádosti o podporu.

Nerelevantní: žadatel nesplňuje definici (dle pravidel)

• např. stavební povolení pro projekty řešící pouze vybavení, Výběrové a 
zadávací řízení atd.

• do systému je nutno nahrát dokument s uvedením názvu projektu a 
žadatele, větou: „Povinná příloha XY není relevantní“

• pokud takovýto dokument nebude nahrán do systému, bude žadatel
vyzván k doložení v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.



Podrobné informace k výzvě

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

Společné pro všechny aktivity:

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele

4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

5. Studie proveditelnosti – závazná osnova – přílohy spec. pravidel

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

7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo 
účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení



Podrobné informace k výzvě

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

Společné pro všechny aktivity:

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

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

10. Položkový rozpočet stavby v struktuře uvedené ve spec. Pravidlech

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli



Podrobné informace k výzvě

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Aktivita Infrastruktura základních škol

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

Vhodnost žadatelů:

• Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí 
vykonávat činnost v oblasti školství nebo práce s dětmi a mládeží a 
činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána. 
Hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku. 

• Dalšími subjekty, podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit, jsou 
subjekty, které mají zapsanou vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku 
v denním režimu“, případně volnou živnost č. 72 „Mimoškolní výchova a 
vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, č. 79 
"Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“. 



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

Podporované aktivity:

• Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity 
kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku v 
území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Cílem je umožnit 
lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. 

• V případě, že krajská hygienická stanice udělila výjimku k dočasnému 
zvýšení kapacit mateřské školy (třídy), lze v projektu zařízení 
rekonstruovat tak, aby výjimka již nebyla potřeba. Kapacita podpořeného 
zařízení uvedená v Rejstříku škol a školských zařízení při podání žádosti o 
podporu musí zůstat po ukončení realizace projektu zachována, příp. 
bude navýšena. 



Podrobné informace k výzvě
Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

Navýšení kapacity:

• O 16 dětí – lze zahrnout veškeré způsobilé výdaje v plném rozsahu.

• O méně než 16 dětí – výdaje zahrnuté v plném rozsahu – výdaje MŠ 
související s rozšířením kapacity kmenových tříd, nákup kompenzačních 
pomůcek a stavební úpravy budovy spojené s bezbariérovostí. 

• V ostatních typech podporovaných zařízení při budování zcela nového 
zařízení či při přesunu stávajícího zařízení - způsobilé výdaje hrazeny v 
plné míře. Při rozšiřování stávajícího zařízení jsou způsobilé pouze výdaje 
spojené s rozšířením stávající kapacity, nákup kompenzačních pomůcek a 
stavební úpravy budovy spojené s bezbariérovostí. Ostatní výdaje na 
hlavní a vedlejší aktivity jsou způsobilé v poměrné části dle navýšené 
kapacity a stávající kapacity. 



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

Podporované aktivity:

• Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce objektů z důvodu 
špatného technického stavu objektu bez navýšení kapacity 
podporovaného zařízení.

• Nelze podporovat aktivity vedoucí k diskriminaci

• Nelze podporovat nulté třídy

• V rámci výzvy MAS nelze podporovat zřízení péče o děti do 3 let



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

Další podmínky a specifika:

• Bezbariérovost – toalety a přístup k prostorám podpořeným z IROP -
Řešena projektem, nebo již stávající 

• Podpora kuchyně – plně způsobilá pouze kuchyň sloužící výhradně 
žadateli. Pokud bude používáno i pro jiné strávníky – přepočet 
způsobilých výdajů.



Podrobné informace k výzvě
Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

Další podmínky a specifika:

• Studie proveditelnosti – povinná osnova – příloha 4A pravidel:

• Popis souladu projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy ČR na období 2015-2020. 

• Popis souladu projektu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018 

• Rozšíření kapitoly č. 3 o popis souladu projektu se strategií MAS Jablunkovsko

• Popis nediskriminace při přijímání dětí podle Doporučení veřejného ochránce práv

• Nedostatečné kapacity – doložení vyjádření obce, nebo okolních obcí o nepřijetí dítěte 
do zařízení, demografická analýza v rámci studie, nebo jako samostatná příloha.

• Propočet cash-flow projektu a komentář zda se jedná o projekt vytvářející příjmy, či 
nikoliv.

• Doložení stanovení cen do rozpočtu projektu



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura základních škol:

Vhodnost žadatelů:

• Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí 
vykonávat činnost v oblasti školství nebo práce s dětmi a mládeží a 
činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána. 
Hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku. 

• Dalšími subjekty, podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit, jsou 
subjekty, které mají zapsanou vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku 
v denním režimu“, případně volnou živnost č. 72 „Mimoškolní výchova a 
vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, č. 79 
"Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“. 



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura základních škol:

Vhodnost žadatelů a příjemců podporovaných aktivit

• Tato aktivita není určena pro praktické základní školy, speciální základní 
školy, základní umělecké školy ani pro víceletá gymnázia. 

• Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských 
zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a 
školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS. Projektové záměry musí 
být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. 



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura základních škol:

Podporované aktivity:

• Aktivity musí vést ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích 
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích -
komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, 
práce s digitálními technologiemi 

• Bezbariérovost – veškeré podpořené prostory IROP musí být 
bezbariérové

• Rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či 
demografickou potřebnost (pro území ORP s SVL)

• Lze realizovat aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních 
pomůcek, stavební úpravy a vybavení poradenských pracovišť) 



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura základních škol:

Další specifika:

• Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována 
pouze ve vazbě na další klíčové kompetence, tedy ve vazbě na 
komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. 

• Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním 
záměrem, pokud bude uvedena v MAP v seznamu projektových záměrů. 



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura základních škol:

Další specifika:

• V projektu v této výzvě je možné zajistit bezbariérovost celé základní 
školy včetně přístupu do školních družin a školních klubů v areálu školy. 
Bezbariérovost školní družiny/klubu nelze realizovat jako samostatný 
projekt. V projektu není možné navyšovat kapacity školních družin/klubů. 

• Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového IZO 
(Identifikátor školy/zařízení). 

• Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních budov 
pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu. 



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura základních škol:

Další specifika:

Klíčové kompetence jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV): 

• Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk), 

• Člověk a jeho svět, 

• Matematika a její aplikace, 

• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), 

• Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV, 

• Environmentální výchova. 

Tyto oblasti a obory musí mít škola zapracované ve svém Školním 
vzdělávacím programu (ŠVP). Oblast Člověk a svět práce lze do ŠVP 
zapracovat a předložit aktualizovanou část ŠVP s první ZoU projektu.  



Podrobné informace k výzvě

Upřesnění specifických pravidel IROP pro výzvu č.68

Aktivita Infrastruktura základních škol:

Další podmínky a specifika:

• Studie proveditelnosti – povinná osnova – příloha 4B pravidel:

• Popis souladu projektu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy ČR na období 2015-2020. 

• Popis vazby na MAP

• Rozšíření kapitoly č. 3 o popis souladu projektu se strategií MAS Jablunkovsko

• Popis nediskriminace při přijímání dětí do školského zařízení

• Propočet cash-flow projektu a komentář zda se jedná o projekt vytvářející příjmy, či 
nikoliv.

• Doložení stanovení cen do rozpočtu projektu



Informace o způsobu podání žádosti o podporu

• Žádost se podává v systému MS 2014+ (ISKP14+) https://mseu.mssf.cz

• Do 5. března do 16:00

• Nevyžaduje instalaci do PC, ale – IE, certifikát TESCO sw, zapnutý Jawaskript, 
MS Silverlight

• Kvalifikovaný elektronický podpis (např. PostSignum České pošty) – platnost 1 
rok

• Postupovat podle metodiky „Postup pro podání žádosti o podporu v 
MS2014+“ (viz přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 
68)

https://mseu.mssf.cz/


Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí – 29 PD

• MAS provede kontrolu obsahové správnosti, kontrolu přijatelnosti a dalších 
podmínek vztahujících se na daný projekt (kontrola zaznamenána do kontrolní 
holistu) – kritéria FN a P jsou přílohou č. 1 výzvy

• O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní 
od ukončení kontroly

• Zjištění nedostatků – MAS vyzve žadatele k doplnění žádosti o dotaci s pevně 
daným termínem:

• Minimálně 5 pracovních dní

• Žadatel může provést opravu max. 2x

• Při nedoplnění = ukončení administrace



Podrobné informace k výzvě

Kritéria formálních náležitostí (FN):

• Forma  žádosti: 

kritérium hodnotí splnění předepsané formy žádosti o podporu a obsahové
splnění všech náležitostí v souladu s vyhlášenou výzvou MAS

• Podpis žádosti o  podporu : 

kritérium hodnotí oprávněnost osoby k podpisu konkrétní žádosti o 
podporu v souladu s vyhlášenou výzvou

• Povinné přílohy: 

kritérium hodnotí doložení všech požadovaných příloh k žádosti o podporu
a jejich náležitosti obsahu příloh dle souladu s vyhlášenou výzvou



Podrobné informace k výzvě

Kritéria Přijatelnosti:

• Soulad s podmínkami výzvy: kritérium hodnotí žádost o podporu a 
předkládaný projekt, zda je v souladu se všemi podmínkami výzvy

• Oprávněný žadatel a příjemce podpory: kritérium hodnotí žadatele a příjemce
podpory, zda splňuje definici oprávněného žadatele a příjemce pro příslušnou
výzvou

• Celkové způsobilé výdaje projektu: kritérium hodnotí projekt, zda jeho
rozpočet reflektuje a splňuje maximální a minimální hranici celkových
způsobilých výdajů stanovených výzvou

• Potřebnost realizace projektu: kritérium hodnotí zda žadatel popsal potřebnost 
projektu v území



Podrobné informace k výzvě

Kritéria Přijatelnosti:

• Vliv na horizontální priority: kritérium hodnotí zda projekt nemá negativní vliv 
na horizontální priority

• Soulad se strategií SCLLD MAS Jablunkovsko: kritérium hodnotí zda žadatel do 
studie proveditelnosti uvedl vazbu na příslušné opatření SCLLD MAS 
Jablunkovsko



Věcné hodnocení a výběr projektů – 30 PD

• Hodnocení provádí výběrová komise MAS podle předem stanovených 
preferenčních kritérií – př. č. 2 výzvy

• Minimální počet bodů 30 ze 60

• Hodnotící komise svoje hodnocení zaznamená do kontrolních listů

• Výsledky hodnocení včetně MAS zaznamená do systému MS 2014+ do 3 
PD

• MAS stanoví pořadí projektů na základě bodového ohodnocení 
výběrové komise do20 pracovních dní od provedení FN a P

• Poté projekty schválí Programový výbor

• MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a vybrání/nevybrání 
jeho žádosti o dotaci do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů 
Programovým výborem (v MS 2014+)

• Výsledné dokumenty a seznamy projektů předá MAS řídícím 
orgánům IROP (CRR)



Podrobné informace k výzvě

Kritéria věcného hodnocení:

• Eliminace rizik: kritérium zvýhodňuje žádosti o podporu, ve kterých budou uvedena 
rizika realizační fáze i fáze udržitelnosti projektu včetně nástrojů pro jejich eliminaci

• Harmonogram projektu: kritérium zvýhodňuje projekty s reálným harmonogramem 
projektu a dále budou zvýhodněny projekty, s termínem realizace do 31. 10. 2018

• Územní dopad výsledků projektu: kritérium zvýhodňující projekty realizované v obci 
s počtem obyvatel do 4 000)



Podrobné informace k výzvě

Specifická kritéria věcného hodnocení:

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

• Využití výstupů projektu v provozní fázi - Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení 
po maximální možnou dobu. Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu 6 hod a více

Aktivita Infrastruktura základních škol

• Využití výstupů projektu v provozní fázi - Výstupy z projektu budou sloužit také k 
mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže.  (Žadatel deklaroval využití 
výstupů projektu alespoň 1 hod./týden). Nelze započítat aktivity pro dospělé.



Závěrečné ověření způsobilosti a vydání právního aktu

• Závěrečné ověření způsobilosti je prováděno na úrovni řídících orgánů IROP

• ZoZ prováděno dle předem stanovených kritérií, která jsou uvedena ve 
specifických pravidlech k výzvě IROP (výzva č. 68).

• Vydání právního aktu – zpravidla 3 měs. Ze strany ŘO



Postupy pro přezkum hodnocení

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem MAS, případně CRR, ve kterékoliv 
stupni hodnocení, může podat žádost o přezkum a to do 15 pracovních dnů 
od provedení příslušného úkonu, proti:

• Výsledku posouzení formálních náležitosti a přijatelnosti

• Výsledku posouzení přijatelnosti

• Výsledku závěrečného ověření způsobilosti

• Žádost o přezkum se podává prostřednictvím MS 2014+ (přípustné je 
využití formuláře, který bude mít MAS zveřejněn na svých stránkách)

• Kontrolní komise MAS postup přezkoumá a informuje o výsledku do 30 
pracovních dnů



MS 2014+ - Postup podání žádostí o podporu



MS 2014+ - Registrace



MS 2014+ - Základní práce



MS 2014+ - Základní práce

• Uživatel vyplňuje záložky postupně podle navigačního menu v levé části 
obrazovky.

• Jednou vepsaná data se propisují do dalších záložek, či umožní zaktivnění

některých neaktivních záložek.

• UKLÁDAT - každou vyplněnou záložku nebo delší textové pole před jeho 
opuštěním uložte.

Pravidlo:

• Žlutě podbarvená pole = povinná

• Šedivě podbarvená pole = volitelná

• Bíle podbarvená pole = vyplňuje systém



MS 2014+ - Postup podání žádostí o podporu

Možnost zvolit noční klid

• Zaškrtnout platnost

• ULOŽIT



MS 2014+ - Postup podání žádostí o podporu



MS 2014+ - Postup podání žádostí o podporu



MS 2014+ - Výběr podvýzvy



MS 2014+ - Výběr podvýzvy



MS 2014+ - Výběr podvýzvy



MS 2014+ - Záložka projekt

Nejzašší termín 
ukončení realizace 
projektu



MS 2014+ - Záložka projekt



- Vyplňujete podle instrukcí MS2014+
- Anotace se načte automaticky
- Pokud není dostatek místa pro Váš popis, je možno doložit danou 
část projektu do samostatné přílohy

MS 2014+ - Popis projektu



MS 2014+ - Specifické cíle



MS 2014+ - Etapy projektu
- většina projektů bude jednoetapová dle plánovaného počtu žádostí o platbu



MS 2014+ - Indikátory
- vyplnit dle výzvy

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o 
děti nebo vzdělávacích zařízení



MS 2014+ - Horizontální principy
- doporučujeme vždy neutrální



MS 2014+ - Umístění a dopad



MS 2014+ - Cílová skupina
- dle výzvy



MS 2014+ - Subjekty projektu
- žadatel a případné další subjekty (partneři, případně vybraní dodavatelé)



MS 2014+ - Osoby subjektu



MS 2014+ - Roční rozpočet



MS 2014+ - Přehled zdrojů financování



MS 2014+ - Finanční plán
- vyplní se podle plánu (očekáváme spíše jednoetapové projekty)

- žádost o platbu – do 20 PD od ukončení etapy



MS 2014+ - Kategorie intervencí
- vyplnit podle nabídky,

systém nabídne u každé záložky pouze jednu možnost



MS 2014+ - Klíčové aktivity
Zvolíte podle projektu



MS 2014+ Čestná prohlášení
- nutno souhlasit, jinak nelze finalizovat



MS 2014+ Dokumenty
- nutno nahrát všechny přílohy, pokud je některá nerelevantní, pak je potřeba nahrát 

pouze stránku s odůvodněním proč není přiložena



MS 2014+ Finalizace, podpis a podání žádosti o 
podporu-

1. krok kontrola žádosti o podporu



MS 2014+ Finalizace, podpis a podání žádosti o 
podporu-

2. krok finalizace žádosti o podporu



MS 2014+ Finalizace, podpis a podání žádosti o 
podporu-

3. krok podpis žádosti o podporu

Blíže popsáno v příloze ke specifickým pravidlům výzvy 
IROP č. 68 - POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
O PODPORU V MS2014+



MS 2014+ Finalizace, podpis a podání žádosti o 
podporu-

4. odeslání žádosti o podporu
Pokud na záložce Identifikace operace Automatická: žádost podána

Pokud na záložce Identifikace operace Ruční: stisknout PODAT



Veřejné zakázky

Stanovení předpokládané hodnoty zakázky:

• Hodnota nižší než 400 000,- Kč bez DPH – není nutno realizovat VZ –
dostačující je realizace průzkum trhu (např. tři nabídky z IT, tři nabídky 
oslovených dodavatelů), transparentnost, střet zájmů

• Hodnota od 400 000,- Kč bez DPH – 2 000 000,- Kč (dodávky a služby,  
6 000 000,- (stavební práce) – zakázka malé hodnoty (malého rozsahu) 
– dle metodického pokynu pro ZVZ

• Hodnota nad 2 000 000,- Kč, resp. 6 000 000,- Kč – zakázka vyšší 
hodnoty – dle zákona o ZVZ



Veřejné zakázky

Administrace VZ v projektech IROP

• Hodnota od 400 000,- Kč bez DPH – 2 000 000,- Kč (dodávky a služby,  
6 000 000,- (stavební práce) – zakázka malé hodnoty (malého rozsahu) 
– dle metodického pokynu pro ZVZ

• U žádosti o podporu nutno v MS 2014+ založit samostatný modul 
veřejné zakázky a před finalizací ŽoP jej provázat s danou ŽoP

• K ŽoP – smlouva s vybraným dodavatelem – pokud již byla uzavřena

• V dalším procesu je povinnost podávat dokumentaci k VZ a uzavřené 
smlouvy po obdržení vyrozumění ze strany CRR



Veřejné zakázky

Dokumentace k VZ:

• Obecná pravidla IROP

• Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek – př. 3 obecných pravidel

• Interní směrnice žadatele



Změny projektu

Před vydáním právního aktu (od podání žádosti o podporu)

Lze podat žádost o změnu, ale není nutností

Po vydání právního aktu do konce doby udržitelnosti projektu

Žadatel má povinnost hlásit veškeré změny

• Změny nezakládající změnu právního aktu – nutno podat před podáním 
žádosti o platbu nebo zprávy o udržitelnosti projetu

• Změny zakládající změnu právního aktu – nutno podat před realizací 
změny !!!



Změny projektu

Doporučení:

• Pokud příjemce ukončí realizaci projektu před datem uvedeným v 
právním aktu, nepředkládá ŽoZ, předloží rovnou závěrečnou ŽoP. V 
závěrečné ZoR projektu příjemce uvede skutečné datum ukončení 
realizace projektu a naplnění indikátoru, jehož naplnění je svázáno s 
ukončením realizace projektu. 

• V případě, že příjemce žádá o přesun finančních prostředků mezi 
etapami, je nutné zároveň požádat o přesun odpovídajících aktivit a 
doložit upravené etapové rozpočty a rozdělení na investiční a neinvestiční 
způsobilé výdaje. 

• Dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití 
prostřednictvím ŽoZ. Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi 
předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou
cenou nebo finanční prostředky uspořené v rámci přímých nákupů či 
nákupů na objednávku bez výběrového řízení. 



Změny projektu

Doporučení:

• Přesuny mezi položkami rozpočtu – příjemce je povinen narovnat si 
objem jednotlivých rozpočtových položek/podpoložek prostřednictvím 
ŽoZ před ukončením realizace etapy/projektu, nejpozději před podání 
ŽoP. 

• Pozdní předložení ŽoZ o prodloužení termínu ukončení realizace projektu 
(závěrečné etapy) za termín, uvedený v právním aktu, ŘO IROP schválí a 
dotace bude krácena, případně bude vyměřen odvod za pozdní podání 
ŽoZ podle Podmínek. 

• V případě překročení termínu ukončení realizace projektu uvedeného v 
právním aktu o více než 60 pracovních dnů ŘO IROP rozhodne o vrácení 
celkově vyplacené dotace. 



ŽoP, ZoR

• Do 20 pracovních dnů od ukončení etapy/projektu

• Podávána prostřednictvím MS 2014+

• Přílohy – daňové doklady, doklady prokazující úhradu výdaje, doklady k 
publicitě projektu, fotodokumentace výstupů, předávací protokoly, 
případně kolaudační souhlas a další

• Nelze podat před ukončením změnového řízení

• Blíže popsáno v obecných pravidlech IROP

• Doporučení – konzultace s administrátorem projektu ze strany CRR



Děkujeme za pozornost

www.masjablunkovsko.cz

http://www.masjablunkovsko.cz/

