
Operačﾐí prograﾏ

SpeIifiIký Iíl IROP

Číslo výzv┞ ŘO IROP

Číslo výzv┞ MAS

Opatřeﾐí iﾐtegrovaﾐé strategie 

Podopatřeﾐí iﾐtegrovaﾐé 
strategie

Druh výzv┞ 

MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. jako ﾐositel strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého
ﾏístﾐího rozvoje „SCLLD pro úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha ﾐa oHdoHí ヲヰヱ4 – ヲヰヲヰ“

┗┞hlašuje
ヱ. výzvu k předkládáﾐí žádostí o podporu

z Iﾐtegrovaﾐého regioﾐálﾐího operačﾐího prograﾏu

s ﾐáz┗eﾏ

„MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z.s. – IROP – Rozvoj iﾐfrastruktur┞ pro zlepšeﾐí 
dostupﾐosti a zkvalitﾐěﾐí soIiálﾐíIh služeH“

VA)BA NA VÝ)VU ŘO IROP Č. ヶヲ „SoIiálﾐí iﾐfrastruktura - iﾐtegro┗aﾐé projekt┞ CLLD“
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ヶヲ. ┗ýz┗a IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC ヴ.ヱ

IdeﾐtifikaIe výzv┞

ヴ.ヱ Posíleﾐí koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje za účeleﾏ z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ži┗ota ┗e ┗eﾐko┗skýIh 
oHlasteIh a akti┗izaIe ﾏístﾐího poteﾐIiálu

Iﾐtegro┗aﾐý regioﾐálﾐí operačﾐí prograﾏ

Opatřeﾐí ヲ: SoIiálﾐí začleňo┗áﾐí a soIiálﾐí služH┞

Kolo┗á



Datuﾏ a čas v┞hlášeﾐí výzv┞ 
MAS

Datuﾏ a čas zpřístupﾐěﾐí 
forﾏuláře žádosti o podporu v 
MS2014+

Datuﾏ a čas zahájeﾐí příjﾏu 
žádostí o podporu v MSヲヰヱ4+

Datuﾏ a čas ukoﾐčeﾐí příjﾏu 
žádostí o podporu v MSヲヰヱ4+

AlokaIe výzv┞ MAS ふC)Vぶ

Míra podpor┞ z Evropského 
foﾐdu pro regioﾐálﾐí rozvoj a 
státﾐího rozpočtu pro projekt

ﾏiﾐiﾏálﾐí ┗ýše C)V ﾐa projekt ヲヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč

Forma podpory

ヲ ヰヰヰ ヰヰヰ,ヰヰヰ Kč

E┗ropský foﾐd pro regioﾐálﾐí roz┗oj - Γヵ % 
Státﾐí rozpočet - ヰ %

Podpora

Terﾏíﾐ┞

31.12.2020

1.1.2014

31.7.18 12:00

N/R

Dateﾏ zahájeﾐí realizaIe projektu se rozuﾏí datuﾏ prvﾐího právﾐího úkoﾐu týkajíIího se 
aktivit projektu, ﾐa které jsou vyﾐaložeﾐy způsoHilé výdaje. Datuﾏ zahájeﾐí realizaIe 
projektu ﾏůže Hýt staﾐoveﾐo ﾐejdříve ﾐa ヱ. ヱ. ヲヰヱ4, a to i v případě, že prvﾐí právﾐí úkoﾐ 
Hyl učiﾐěﾐ před tíﾏto dateﾏ.

Datuﾏ ukoﾐčeﾐí realizaIe 
projektu

RealizaIe projektu ﾐesﾏí Hýt ukoﾐčeﾐa před podáﾐíﾏ žádosti o podporu v MS ヲヰヱ4+.

Miﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí výše 
IelkovýIh způsoHilýIh výdajů 
projektu

Datuﾏ zahájeﾐí realizaIe 
projektu

ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše C)V ﾐa projekt ヱ ヰヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč

Roz┗oj iﾐfrastruktur┞ pro zlepšeﾐí dostupﾐosti a zk┗alitﾐěﾐí soIiálﾐíIh služeH 
posk┞to┗aﾐýIh ┗ souladu se zákoﾐeﾏ č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH. – podpora dostupﾐosti a roz┗oje 
aﾏHulaﾐtﾐíIh a teréﾐﾐíIh soIiálﾐíIh služeH ﾐapř. rozšířeﾐí či zřízeﾐí soIiálﾐě terapeutiIké 
dílﾐ┞, zk┗alitﾐěﾐí zázeﾏí pro teréﾐﾐí soIiálﾐí služH┞ ┗četﾐě ┗┞Ha┗eﾐí apod. Součástí projektů 
ﾏůže Hýt ﾐákup oHjektů, zařízeﾐí, ┗┞Ha┗eﾐí a sta┗eHﾐí úpra┗┞, které ┗┞t┗oří podﾏíﾐk┞ pro 
dostupﾐost a roz┗oj soIiálﾐíIh služeH.
Doplňko┗á akti┗ita: Hude podporo┗áﾐo zahrﾐutí zeleﾐě ┗ okolí Hudo┗ a ﾐa Hudo┗áIh ﾐapř. 
zeleﾐé zdi a střeIh┞, aleje, hřiště a park┞ do realizo┗aﾐýIh projektů.

T┞p┞ podporovaﾐýIh projektů

Bude podpořeﾐa iﾐfrastruktura, ┗e které je ┗┞koﾐá┗áﾐa služHa oHeIﾐého hospodářského 
zájﾏu ┗ souladu s rozhodﾐutíﾏ Koﾏise ze dﾐe ヲヰ. prosiﾐIe ヲヰヱヱ o použití čl. ヱヰヶ odst. ヲ 
Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie ﾐa státﾐí podporu ┗e forﾏě za zá┗azek ┗eřejﾐé služH┞ 
uděleﾐé určitýﾏ podﾐikůﾏ po┗ěřeﾐýﾏ posk┞to┗áﾐíﾏ služeH oHeIﾐého hospodářského 
zájﾏu ふヲヰヱヲ/ヲヱ/EUぶ. 

)aIíleﾐí podpor┞

DotaIe – e┝-post fiﾐaﾐIo┗áﾐí
Pře┗od fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků – e┝-post fiﾐaﾐIo┗áﾐí ふpro orgaﾐizačﾐí složk┞ státu a jejiIh 
příspě┗ko┗é orgaﾐizaIeぶ

Podﾏíﾐk┞ veřejﾐé podpor┞

28.6.18 8:00

28.6.18 8:00



1 Roz┗oj soIiálﾐíIh služeH

2

3

VěIﾐé zaﾏěřeﾐí

Podporovaﾐé aktivit┞

Aktivita Rozvoj soIiálﾐíIh služeH
Nákup pozeﾏků, staveH, zařízeﾐí a v┞Haveﾐí, autoﾏoHilu,
výstavHa a staveHﾐí úprav┞,
které v┞tvoří podﾏíﾐk┞ pro kvalitﾐí posk┞továﾐí soIiálﾐíIh služeH, oHﾐovu a zkvalitﾐěﾐí 
ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké základﾐ┞ stávajíIíIh služeH soIiálﾐí práIe s Iílovýﾏi skupiﾐaﾏi. SoIiálﾐí 
služH┞ jsou defiﾐováﾐ┞ zákoﾐeﾏ č. ヱヰ8/ヲヰヰ6 SH., o soIiálﾐíIh služHáIh ve zﾐěﾐí pozdějšíIh 
předpisů.
Podporováﾐ┞ Hudou projekt┞, které se zaﾏěřují ﾐa v┞Hudováﾐí zázeﾏí pro:
- Ieﾐtra deﾐﾐíIh služeH,
- deﾐﾐí staIioﾐáře,
- týdeﾐﾐí staIioﾐáře,
- doﾏov┞ pro osoH┞ se zdravotﾐíﾏ postižeﾐíﾏ,
- Ihráﾐěﾐé H┞dleﾐí,
- az┞lové doﾏ┞,
- doﾏ┞ ﾐa půl Iest┞,
- zařízeﾐí pro krizovou poﾏoI,
- ﾐízkoprahová deﾐﾐí Ieﾐtra,
- ﾐízkoprahová zařízeﾐí pro děti a ﾏládež,
- ﾐoIlehárﾐ┞,
- terapeutiIké koﾏuﾐit┞,
- soIiálﾐí poradﾐ┞,
- soIiálﾐě terapeutiIké dílﾐ┞,
- Ieﾐtra soIiálﾐě rehaHilitačﾐíIh služeH,
- praIoviště raﾐé péče,
- iﾐterveﾐčﾐí Ieﾐtra,
- zařízeﾐí ﾐásledﾐé péče
- podpora saﾏostatﾐého H┞dleﾐí,
- pečovatelská služHa,
- osoHﾐí asisteﾐIe,
- odlehčovaIí služH┞,
- soIiálﾐě aktivizačﾐí služH┞ pro seﾐior┞ a osoH┞ se zdravotﾐíﾏ postižeﾐíﾏ,
- soIiálﾐě aktivizačﾐí služH┞ pro rodiﾐ┞ s dětﾏi,
- koﾐtaktﾐí Ieﾐtra,
- teréﾐﾐí prograﾏ┞,
- tísňová péče,
- průvodIovské a předčitatelské služH┞.
Podporovaﾐé soIiálﾐí služH┞ ﾐeﾏohou Hýt určeﾐ┞ výlučﾐě pro seﾐior┞.

Oprávﾐěﾐí žadatelé
Kraje; oHIe; doHro┗olﾐé s┗azk┞ oHIí; orgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé ﾐeHo zakládaﾐé kraji; orgaﾐizaIe 
zřizo┗aﾐé ﾐeHo zakládaﾐé oHIeﾏi; orgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé ﾐeHo zakládaﾐé doHro┗olﾐýﾏi 
s┗azk┞ oHIí; Iírk┗e; Iírke┗ﾐí orgaﾐizaIe.

Cílová skupiﾐa

Úzeﾏí realizaIe 

Celé úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.┗┞ﾏezeﾐé ┗e sIh┗áleﾐé strategii CLLD.
Teréﾐﾐí soIiálﾐí služH┞ ┗ akti┗itě Roz┗oj soIiálﾐíIh služeH - úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. 
ﾏusí ﾏít z realizaIe projektu prokazetelﾐě úplﾐý ﾐeHo pře┗ažujíIí prospěIh. Výdaje spojeﾐé 
s realizaIí projektu za hraﾐiIí úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. jsou ┗žd┞ ﾐezpůsoHilé.

OsoH┞ soIiálﾐě ┗┞loučeﾐé či ohrožeﾐé soIiálﾐíﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ, osoH┞ se zdra┗otﾐíﾏ 
postižeﾐíﾏ.



1 Plﾐá ﾏoI

2 )adá┗aIí a ┗ýHěro┗á řízeﾐí 

3 Doklad┞ o prá┗ﾐí suHjekti┗itě žadatele

4 Výpis z rejstříku trestů - příloha zrušeﾐa

5 Studie proveditelnosti

6
Doklad o prokázáﾐí prá┗ﾐíIh ┗ztahů k majetku, který je

předﾏěteﾏ projektu

7

Žádost o sta┗eHﾐí po┗oleﾐí nebo ohlášeﾐí, případﾐě
sta┗eHﾐí po┗oleﾐí nebo souhlas s pro┗edeﾐíﾏ
ohlášeﾐého sta┗eHﾐího záﾏěru nebo ┗eřejﾐoprá┗ﾐí
sﾏlou┗a ﾐahrazujíIí sta┗eHﾐí po┗oleﾐí

8
Projekto┗á dokumentace pro ┗┞dáﾐí sta┗eHﾐího
po┗oleﾐí ﾐeHo ohlášeﾐí sta┗H┞

9 Položko┗ý rozpočet sta┗H┞

10 Čestﾐé prohlášeﾐí o skutečﾐéﾏ ﾏajiteli

11
Úzeﾏﾐí rozhodﾐutí nebo úzeﾏﾐí souhlas nebo

┗eřejﾐoprá┗ﾐí sﾏlou┗a ﾐehrazujíIí úzeﾏﾐí řízeﾐí

12

Souhlasﾐé stanovisko subjektu, který vydal strategiIký
pláﾐ soIiálﾐího začleňo┗áﾐí, kuﾏuﾐitﾐí pláﾐ soIiálﾐíIh
služeH nebo středﾐědoHý pláﾐ rozvoje soIiálﾐíIh služeH
kraje

13

Po┗ěřo┗aIí akt, popř. ┗┞jádřeﾐí objednatele služeH o

úﾏ┞slu poskytovatele služeH poi┗ěřit ┗ýkoﾐeﾏ služH┞
oHeIﾐého hospodářského zájﾏu v souladu s

Rozhodﾐutíﾏ ヲヰヱヲ/ヲヱ/EU

IﾐforﾏaIe o křížovéﾏ 
fiﾐaﾐIováﾐí

Bližší speIifikaIe ﾐáležitostí u požado┗aﾐýIh příloh žádosti o dotaIi je u┗edeﾐa ┗e 
SpeIifiIkýIh pra┗idleIh ┗ýz┗┞ č. 62 IROP  (verze 1.1 platnost od 21. 9. 2017) v kapitole 3.2.3

Výsledkový iﾐdikátor:
ヶ Αヵ ヱヰ KapaIita služeH a soIiálﾐí práIe                            
Výstupové iﾐdikátor┞:
ヵ ヵヴ ヰヱ Počet podpořeﾐýIh zázeﾏí pro služH┞ a soIiálﾐí práIi
ヵ ヵヴ ヰヲ Počet posk┞to┗aﾐýIh druhů soIiálﾐíIh služeH

Žadatel se řídí do vydáﾐí právﾐího aktu OHeIﾐýﾏi a SpeIifiIkýﾏi pravidly pro žadatele a 
příjeﾏIe iﾐtegrovaﾐýIh projektů pro výzvu č. ヶヲ IROP ve zﾐěﾐí platﾐéﾏ ke dﾐi vyhlášeﾐí 
výzvy, tj. OHeIﾐýﾏi pravidly ふverze ヱ.ヱヰ, platﾐost od ヲΑ.ヱヰ.ヲヰヱΑぶ, SpeIifiIkýﾏi pravidly 
ふverze ヱ.ヱ, platﾐost od ヲヱ.9.ヲヰヱΑぶ. V doHě realizaIe, tj. od data vydáﾐí právﾐího aktu, se 
příjeﾏIe řídí vždy aktuálﾐí verzí výše uvedeﾐýIh Pravidel.

Náležitosti žádosti o podporu

Iﾐdikátor┞

Poviﾐﾐé příloh┞

VěIﾐá způsoHilost

Časová způsoHilost

Křížo┗é fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾐeﾐí ﾏožﾐé

)půsoHilé výdaje

1. 1. 2014 - 31. 12. 2020



1 Příloha č.ヱ Kritéria forﾏálﾐího hodﾐoIeﾐí a přijatelﾐosti

2 Příloha č.ヲ Kritéria věIﾐého hodﾐoIeﾐí

3

Prováděﾐí zﾏěﾐ výzv┞

MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. ﾏá ﾏožﾐost pro┗ádět zﾏěﾐ┞ ┗e ┗ýz┗ě. Tato zﾏěﾐa ﾏusí Hýt 
dopředu sIh┗áleﾐa ŘO. O zﾏěﾐě pra┗idel ┗ýz┗┞ jsou žadatelé a příjeﾏIi iﾐforﾏo┗áﾐi 
prostředﾐiIt┗íﾏ MSヲヰヱヴ+.
)ﾏěﾐa je záro┗eň z┗eřejﾐěﾐa ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh:
http://www.vodnanskaryba.eu/mas/irop

Podﾏíﾐk┞ pro případﾐou zﾏěﾐu ┗ýz┗┞ jsou u┗edeﾐ┞ ┗ kapitole 2.2 OHeIﾐýIh pra┗idel a dále 
┗ kapitole ン.ン IﾐterﾐíIh postupů MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. pro IROP z┗eřejﾐěﾐýIh ﾐa 
iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐkáIh: http://┘┘┘.┗odﾐaﾐskar┞Ha.eu/ﾏas/irop.

Další detail┞ výzv┞

Další speIifika výzv┞

Sezﾐaﾏ příloh výzv┞

ElektroﾐiIké podáﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ MSヲヰヱヴ+ ﾐa adrese  https://ﾏseu.ﾏssf.Iz

Oproti ┗ýz┗ě ŘO oﾏezuje MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z.s. okruh podporo┗aﾐýIh akti┗it. ) tohoto 
dů┗odu ﾐejsou pro tuto ┗ýz┗u rele┗aﾐtﾐí kapitol┞ SpeIifiIkýIh pra┗idel týkajíIí se akti┗it┞ 
„DeiﾐstituIioﾐalizaIe soIiálﾐíIh služeH“, „Roz┗oj koﾏuﾐitﾐíIh Ieﾐter“ a  „SoIiálﾐí H┞dleﾐí“.

Forﾏa a způsoH podáﾐí žádosti o 
podporu

Koﾐtakt┞ pro posk┞továﾐí 
iﾐforﾏaIí

Koﾐtakt ﾐa odpo┗ědﾐého praIo┗ﾐíka kaﾐIeláře MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s., ﾐáﾏ. S┗oHod┞ 
ヱヰ/ヱ, ンΒΓ ヰヱ Vodňaﾐ┞:
Iﾐg. BI. Jitka Rojíko┗á 
tel: 603 309 543

email: rojikova@masvodryba.cz

Odkaz ﾐa OHeIﾐá a SpeIifiIká 
pravidla výzv┞ ŘO IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Kritéria forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí a přijatelﾐosti a kritéria ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí jsou u┗edeﾐ┞ ┗ 
příloze č. ヱ a ヲ. této ┗ýz┗┞ MAS.

)půsoH hodﾐoIeﾐí projektů je popsáﾐ ┗ kap. ヵ HodﾐoIeﾐí a ┗ýHěr projektů IﾐterﾐíIh 
postupů pro Iﾐtegro┗aﾐý regioﾐálﾐí prograﾏ MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. ふ┗erze ヱ duHeﾐ 
ヲヰヱΒぶ iﾐteﾐí pstup┞ jsou ke stažeﾐí ﾐa: tp://┘┘┘.┗odﾐaﾐskar┞Ha.eu/ﾏas/irop                                                                              
Miﾐiﾏálﾐí Hodo┗á hraﾐiIe pro splﾐěﾐí ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí je ヵヰ % z Ielko┗ého ﾏa┝iﾏálﾐího 
Hodo┗ého zisku.
HodﾐotíIí kritéria jsou u┗edeﾐa ┗ příloze č. ヱ a ヲ této ┗ýz┗┞ MAS.

)půsoH hodﾐoIeﾐí projektů

Kritéria pro hodﾐoIeﾐí projektů

Příjﾏ┞ projektu

Projekt┞, podporo┗aﾐé ┗ této ┗ýz┗ě ┗ souladu s Rozhodﾐutíﾏ Koﾏise ヲヰヱヲ/ヲヱ/EU, 
podléhají pra┗idlůﾏ ┗eřejﾐé podpor┞ a jsou ┗┞loučeﾐ┞ z aplikaIe ustaﾐo┗eﾐí čl. ヶヱ a ヶヵ 
Nařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン ze dﾐe ヱΑ. prosiﾐIe ヲヰヱン. Pro 
staﾐo┗eﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše podpor┞ platí z┗láštﾐí pra┗idla ┗┞plý┗ajíIí z předpisů k ┗eřejﾐé 
podpoře a je ﾐutﾐé pro┗ést iﾐdi┗iduálﾐí posouzeﾐí potřeH fiﾐaﾐIo┗áﾐí.

https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

