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Druh výzv┞ 

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

Opatřeﾐí ヱ: Bezpečﾐá dopra┗a

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, z. s. ﾐa oHdoHí ヲヰヱ4 – ヲヰヲヰ“

┗┞hlašuje
ヱヲ. 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 –  )výšeﾐí Hezpečﾐosti doprav┞ II“

VA)BA NA VÝ)VU ŘO IROP Č. ヵン „Udržitelﾐá dopra┗a - iﾐtegro┗aﾐé projekt┞ CLLD“

12.

ヵン. ┗ýz┗a IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA -  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 
4.1

IdeﾐtifikaIe výzv┞

Kolo┗á

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



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

25.11.19 8:00

1 436 128,04

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┞

30.6.2023

1.1.2014

31.12.19 12:00

N/R

25.11.19 8:00

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

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. ヲヰヱヴ, 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 ┗ MS ヲヰヱヴ+.

Datuﾏ zahájeﾐí realizaIe 
projektu

ﾏa┝iﾏálﾐí ┗ýše C)V ﾐa projekt ヱ ヴンヶ ヱヲΒ,ヰヴ Kč

Nezakládá ┗eřejﾐou podporu ┗e sﾏ┞slu čláﾐku ヱヰΑ odst. ヱ Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie.

DotaIe – e┝-post fiﾐaﾐIo┗áﾐí 

Podﾏíﾐk┞ veřejﾐé podpor┞



Podporovaﾐé aktivit┞ 1 Bezpečﾐost dopra┗┞

VěIﾐé zaﾏěřeﾐí

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, pro┗ozo┗atelé dráh┞ ﾐeHo drážﾐí dopra┗┞ podle zákoﾐa č. ヲヶヶ/ヱΓΓヴ SH. ふSprá┗a železﾐičﾐí 
dopra┗ﾐí Iest┞, s. o. a oHIhodﾐí společﾐostiぶ.

Cílová skupiﾐa

Úzeﾏí realizaIe 

Úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. ┗┞ﾏezeﾐé ┗e sIh┗áleﾐé strategii CLLD.

V odů┗odﾐěﾐýIh případeIh je ﾏožﾐý přesah realizaIe projektu za hraﾐiIe ┗┞ﾏezeﾐého úzeﾏí 
MAS, ﾐapř. pokračo┗áﾐí ┗ýsta┗H┞ či ﾏoderﾐizaIe úseku koﾏuﾐikaIe pro pěší za hraﾐiIí MAS. 
Výdaje spojeﾐé s realizaIí projektu za hraﾐiIí úzeﾏí MAS jsou ┗žd┞ ﾐezpůsoHilé.

RekoﾐstrukIe, ﾏoderﾐizaIe a ┗ýsta┗Ha Ihodﾐíků podél silﾐiI I., ll. a lll.  tříd┞ a ﾏístﾐíIh 
koﾏuﾐikaIí ﾐeHo Ihodﾐíků a stezek odkláﾐějíIíIh pěší dopra┗u od silﾐiI  I., ll. a lll.  tříd┞ a 
ﾏístﾐíIh koﾏuﾐikaIí, přizpůsoHeﾐýIh osoHáﾏ s oﾏezeﾐou sIhopﾐostí poh┞Hu a orieﾐtaIe, 
┗četﾐě přeIhodů pro IhodIe a ﾏíst pro přeIházeﾐí.

RekoﾐstrukIe, ﾏoderﾐizaIe a ┗ýsta┗Ha HezHariéro┗ýIh koﾏuﾐikaIí pro pěší k zastá┗káﾏ 
┗eřejﾐé hroﾏadﾐí dopra┗┞. 

RekoﾐstrukIe, ﾏoderﾐizaIe a ┗ýsta┗Ha podIhodů ﾐeHo lá┗ek pro IhodIe přes silﾐiIe  I., ll. a lll.  
tříd┞, ﾏístﾐí koﾏuﾐikaIe a železﾐičﾐí dráhu, přizpůsoHeﾐýIh osoHáﾏ s oﾏezeﾐou sIhopﾐostí 
poh┞Hu a orieﾐtaIe a ﾐa┗azujíIh ﾐa HezHariéro┗é koﾏuﾐikaIe pro pěší.

RealizaIe pr┗ků z┗┞šujíIíIh Hezpečﾐost železﾐičﾐí, silﾐičﾐí, I┞klistiIké a pěší dopra┗┞ 
ふHezpečﾐostﾐí opatřeﾐí realizo┗aﾐá ﾐa silﾐiIi, ﾏístﾐí koﾏuﾐikaIi ﾐeHo dráze, ┗eřejﾐé os┗ětleﾐí, 
pr┗k┞ iﾐteligeﾐtﾐíIh dopra┗ﾐíIh s┞stéﾏůぶ.

T┞p┞ podporovaﾐýIh projektů

)aIíleﾐí podpor┞

OH┞┗atelé, ﾐá┗ště┗ﾐíIi, dojíždějíIí za praIí a služHaﾏi, uži┗atelé ┗eřejﾐé dopra┗┞.

Α ヵヰ ヰヱ - Počet realizaIí ┗edouIíIh ke z┗ýšeﾐí Hezpečﾐosti ┗ dopra┗ěIﾐdikátor┞



1 Plﾐá ﾏoI

2 )adá┗aIí a ┗ýHěro┗é řízeﾐí

3
Doklady o prá┗ﾐí suHjekti┗itě žadatele - příloha byla

zrušeﾐa
4 Výpis z rejstříku trestů - příloha zrušeﾐa

5 Studie proveditelnosti

6 Karta souladu projektu s priﾐIip┞ udržitelﾐé ﾏoHilit┞

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

8
Úzeﾏﾐí rozhodﾐutí nebo úzeﾏﾐí souhlas nebo

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

9

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 smlouva

ﾐahrazujíIí sta┗eHﾐí po┗oleﾐí

10
Projekto┗á dokumentace pro ┗┞dáﾐí sta┗eHﾐího po┗oleﾐí
ﾐeHo pro ohlášeﾐí sta┗H┞

11 Položko┗ý rozpočet sta┗H┞

12 Doklad┞ k ┗ýkupu ﾐeﾏo┗itosti - příloha zrušeﾐa

13 Výpočet čistýIh jiﾐýIh peﾐěžﾐíIh příjﾏů - příloha zrušeﾐa

14 Sﾏlou┗a o spolupráIi

IﾐforﾏaIe o křížovéﾏ 
fiﾐaﾐIováﾐí

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 - 30. 6. 2023

Bližší speIifikaIe ﾐáležitostí u požadovaﾐýIh příloh žádosti o dotaIi je uvedeﾐa ve SpeIifiIkýIh 
pravidleIh výzvy č.  53  (verze 1.4., platnost od 8. 10. 2019)  IROP v kapitole 3.4.3.

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. ヵン 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.ヱン, platﾐost od ヱヵ. ヱヰ. ヲヰヱΓぶ, SpeIifiIkýﾏi pravidly ふverze ヱ.ヴ, 
platﾐost od Β. ヱヰ. ヲヰヱΓ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

Poviﾐﾐé příloh┞

VěIﾐá způsoHilost



Další speIifika výzv┞

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.

ProIes hodﾐoIeﾐí a výHěru projektů zajišťuje MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.
HodﾐoIeﾐí proHíhá d┗ěﾏa fázeﾏi, tj. HodﾐoIeﾐíﾏ forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí a přijatelﾐosti a 
ﾐásledﾐě ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí.
HodﾐoIeﾐí forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí a přijatelﾐosti
Kritéria  forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí a přijatelﾐosti jsou ┗┞lučo┗aIí. Pro koﾐtrolu jsou po┗ěřeﾐi 
zaﾏěstﾐaﾐIi KaﾐIeláře MAS, koﾐtrolu pro┗ádí ﾐezá┗isle jedeﾐ hodﾐotitel a koﾐtroluje 
sIh┗alo┗atel, který je záro┗eň druhýﾏ hodﾐotiteleﾏ.
Kritéria jsou u┗edeﾐa ┗ Příloze č. ヱ - Kritéria forﾏálﾐího hodﾐoIeﾐí a přijatelﾐosti této ┗ýz┗┞ 
MAS.

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí
VěIﾐé hodﾐoIeﾐí proHíhá jako druhá fáze hodﾐoIeﾐí projektů, je pro┗áděﾐo pouze u žádostí o 
podporu, které uspěl┞ ┗ hodﾐoIeﾐí forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí a přijatelﾐosti. VěIﾐé hodﾐoIeﾐí 
pro┗ádí HodﾐotíIí koﾏise.
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.
Kritéria hodﾐoIeﾐí jsou u┗edeﾐa ┗ příloha č. ヲ - Kritéria ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí této ┗ýz┗┞ MAS.
VýHěr projektů
Po ┗ěIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. ┗┞Hírá projekt┞ ﾐa základě ﾐá┗rhu VýHěro┗é 
koﾏise MAS. VýHěr projektů pro┗ádí Prograﾏo┗ý ┗ýHor. 

Každý žadatel ﾏá ﾏožﾐost podat žádost o přezkuﾏ proti ┗ýsledku hodﾐoIeﾐí forﾏálﾐíIh 
ﾐáležitostí a přijatelﾐosti ﾐeHo ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí do ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů ode dﾐe doručeﾐí 
ozﾐáﾏeﾐí o ┗ýsledku hodﾐoIeﾐí. Žádost o přezkuﾏ ﾏůže žadatel podat i proti kladﾐéﾏu 
┗ýsledku ┗ěIﾐého hodﾐoIeﾐí.

ŘídíIí orgáﾐ sIh┗álí k fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗šeIhﾐ┞ projekt┞, které prošl┞ hodﾐoIeﾐíﾏ a ┗ýHěreﾏ ﾐa 
úro┗ﾐi MAS a zá┗ěrečﾐýﾏ o┗ěřeﾐíﾏ způsoHilosti ふdle staﾐo┗eﾐýIh kritériíぶ ﾐa CRR. Pokud 
požada┗k┞ ﾐa fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗ projekteIh, které splﾐil┞ ﾏiﾐiﾏálﾐí Hodo┗ou hraﾐiIi, přesahují 
alokaIi ┗ýz┗┞, Hudou podpořeﾐ┞ projekt┞ sestupﾐě podle dosažeﾐého počtu Hodů. V případě, že 
se počt┞ Hodů shodují, pak je rozhodujíIí datuﾏ a čas pr┗ﾐího podáﾐí žádosti o podporu ┗ 
MSヲヰヱヴ+. Po dosažeﾐí liﾏitu alokaIe Hudou určeﾐ┞ projekt┞, které Hudou zařazeﾐ┞ do sezﾐaﾏu 
ﾐáhradﾐíIh projektů.

)půsoH hodﾐoIeﾐí projektů

Kritéria pro hodﾐoIeﾐí projektů

Příjﾏ┞ projektu
Projekt┞ ﾐeﾏohou ┗┞t┗ářet příjﾏ┞ podle čl. ヶヱ OHeIﾐého ﾐařízeﾐí.
Projekt┞ ﾏohou ┗┞t┗ářet příjﾏ┞ podle čl. ヶヵ odst. Β OHeIﾐého ﾐařízeﾐí - jiﾐé peﾐěžﾐí příjﾏ┞ ふ┗iz 
kapitola ン.ヴ.Β. Projekt┞ geﾐerujíIí příjﾏ┞ SpeIifiIkýIh pra┗idel této ┗ýz┗┞ぶ.

Prováděﾐí zﾏěﾐ 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
Forﾏa a způsoH podáﾐí žádosti o 
podporu

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

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. ﾏá ﾏožﾐost pro┗ádět zﾏěﾐ┞ ┗e ┗ýz┗ě. MAS iﾐforﾏuje žadatele o 
případﾐé zﾏěﾐě ┗ýz┗┞ do ヵ praIo┗ﾐíIh dﾐů od její sIh┗áleﾐí ┗ MSヲヰヱヴ. 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 MAS: 
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 ヲ.ヲ OHeIﾐýIh pra┗idel a dále ┗ IP 
MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.

Další detail┞ výzv┞

https://mseu.mssf.cz/
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy


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

Sezﾐaﾏ příloh výzv┞

Koﾐtakt┞ pro posk┞továﾐí 
iﾐforﾏaIí

Sídlo a kaﾐIelář MAS:
ﾐáﾏ. S┗oHod┞ č. ヱヰ/ヱ, ンΒΓ ヰヱ Vodňaﾐ┞
Koﾐtakt: Iﾐg. BI. Jitka Rojíko┗á
Tel.: +420 603 309 543

E-mail: rojikova@masvodryba.cz


