Seminář pro žadatele a příjemce pro
13. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Zvýšení bezpečnosti
dopravy III“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“
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Program semináře

Úvod
Představení výzvy
Proces hodnocení a výběru projektů
Publicita
Podávání Žádosti o podporu
Diskuze, dotazy
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Představení výzvy – Zvýšení bezpečnosti dopravy III

Operační program : Integrovaný regionální operační program (IROP)
Specifický cíl IROP 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO: 53
Číslo výzvy MAS: 13
Opatření integrované strategie 1: Bezpečná doprava

Číslo výzvy v MS2014+: 528/06_16_038/CLLD_16_01_073
Název výzvy: 13.výzva MAS Vodňanská ryba,z.s.-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy III
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Termíny, podpora výzvy

Datum a čas vyhlášení výzvy: 14. 9. 2020, 8:00h
Datum a čas zahájení příjmu žádosti: 14. 9. 2020, 8:00h
Datum a čas ukončení příjmu žádosti: 31. 10. 2020, 12:00h
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu!
Alokace výzvy MAS (CZV): 5 000 000 Kč
Míra podpory: 95 % z EFRR
Státní rozpočet: 0 %
Příjemce: 5 %
Minimální výše CZV: 500 000 Kč
Maximální výše CZV: 5 000 000 Kč
Forma podpory: Dotace – ex-post financování
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Zacílení podpory
Typy podporovaných projektů
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.

Podporované aktivity
Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., ll. a lll. třídy a místních
komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., ll. a lll. třídy a
místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám
veřejné hromadní dopravy.
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Zacílení podpory

Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., ll.
a lll. třídy, místní komunikace, železniční a přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace a navazujích na bezbariérové komunikace pro pěší.
Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
Možnost realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních
vlivů na životní prostředí.
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Oprávnění žadatele, Území realizace

Oprávnění žadatele
•
•
•
•
•
•
•

Kraje
Obce
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolné svazky obcí
Organizace
Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční
dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)

Území realizace
Území MAS Vodňanská ryba, z. s. vymezené ve schválené strategii CLLD.
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Cílová skupina

•
•
•
•

Obyvatelé
Návštěvníci
Dojíždějící za prací a službami
Uživatelé veřejné dopravy
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Indikátory

7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
Uvedené indikátory jsou povinné k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy.
Žadatel v žádosti o podporu vyplňuje datum, ke kterému je výchozí hodnota (vždy
0) stanovena (vždy k datu zahájení realizace projektu) a cílovou hodnotu a datum,
ke kterému se zavazuje ji naplnit.
U této výzvy projekty nevykazují žádný indikátor výsledku, a proto je nutné, aby
žadatel plánované výsledky slovně popsal na záložce „Popis projektu“ v MS2014+
při vyplňování.
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Indikátory

Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho projekt.

Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně za období od počátku
projektu do konce příslušného monitorovacího období.
•
•
•

Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů, včetně popisu způsobu
stanovení této hodnoty.
Průběžné sledování jejich naplnění ve zprávách o realizaci projektu.
Nastavení je závazné - úprava podstatnou změnou, při nesplnění – sankce
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Způsobilé výdaje

Viz Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
• kapitola 3.4.5 Způsobilé výdaje (str. 72-78)
• příloha č. 10 – Dokladování způsobilých výdajů Specifických pravidel
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Povinné přílohy
Podrobný popis povinných příloh je uveden v kapitole 3.4.3 Povinné přílohy k
žádosti Specifických pravidel nadřazené Výzvy č. 53 (verze 1.4, platnost od
8.10.2019)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plná moc
Zadávací a výběrová řízení
Doklady o právní subjektivitě žadatele – příloha byla zrušena
Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
Studie proveditelnosti
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Doklady k výkupu nemovitosti – příloha zrušena
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – příloha zrušena
Smlouva o spolupráci
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Povinné přílohy – Studie proveditelnosti

Musí být zpracována dle osnovy uvedené v Příloze č. 4D Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, uvedena
na stránkách https://www.vodnanskaryba.eu/irop-13-vyzva
•
•
•
•

•
•

Slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu
Žádné body se nemění a nemažou – pouze se dopisují konkrétní informace od žadatele
V případě chybějících informací ohledně hodnotících kritérií, bude žadateli odeslána výzva – projděte si
všechny hodnotící kritéria v Kontrolních listech, nevynechávejte body z osnovy SP!
DOPORUČENÍ – VŠE PODROBNĚ POPSAT – výběrová komise bude hodnotit dle informací uvedených ve
Studii proveditelnosti. Musí zde být odpovědi na všechna hodnotící kritéria.
Jasně a srozumitelně zadaný bod ve Studii proveditelnosti = jasná a srozumitelná odpověď
Jasně a srozumitelně zadané kritérium = jasná a srozumitelná odpověď
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Osnova Studie proveditelnosti
Osnova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Úvodní informace
Podrobný popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
Management projektu a řízení lidských zdrojů
Technické a technologické řešení projektu
Vliv projektu na životní prostředí
Výstupy projektu
Připravenost projektu k realizace
Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu
Rekapitulace rozpočtu projektu
Rizika v projektu
Vliv projektu na horizontální principy
Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
Přílohy
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Proces hodnocení a výběru projektů

1.
2.

Hodnocení přijatelnosti a formální náležitosti
Věcné hodnocení

Proces hodnocení a výběru projektů zajišťuje MAS Vodňanská ryba, z. s.
Hodnocení se provádí podle hodnotících kritérií výzvy MAS:
KFaP – Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
KVH – Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
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Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnocení PFaN
MAS stanovuje napravitelná a nenapravitelná kritéria.
Kritéria formálního náležitosti jsou vždy napravitelná.
Při nesplnění kritéria je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu.
Výsledek může nabýt pouze hodnot SPLNĚNO/NESPLNĚNO/NERELEVANTNÍ.
Kritéria formálních náležitostí – NAPRAVITELNÁ
1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě.
2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy, požadované v dokumentaci k výzvě
MAS.
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Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria přijatelnosti – NENAPRAVITELNÁ
1. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.
2. Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 1.2 a výzvu
MAS.
3. Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.
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Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria přijatelnosti – NAPRAVITELNÁ
1. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.
2. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny.
3. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.
4. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
5. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
6. Výsledky projektu jsou udržitelné.
7. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP.
8. Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti
projektu.
9. Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.
10. Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.
11. Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti.
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Věcné hodnocení

Věcné hodnocení
Hodnocení probíhá pouze u žádostí, které uspěly v hodnocení přijatelnosti a
formálních náležitostech.
Kritéria pro věcné hodnocení jsou hodnotící, tzv. je stanovena bodové hodnocení a
srozumitelné odůvodnění počtu bodů.
Kritéria viz Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Minimální bodová hranice nebude nižší než 50% z maximálního počtu bodů.
Minimální počet bodů: 35 bodů
Maximální počet bodů: 70 bodů
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Kritéria věcného hodnocení

Kritéria věcného hodnocení jsou uvedena v příloze č. 2 Výzvy
1. Technická připravenost projektu (max. 10 bodů)
2. V projektu jsou uvedena rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti projektu a
způsoby jejich eliminace (max. 10 bodů)
3. Součástí projektu jsou prvky zvyšující bezpečnost pěší dopravy (max. 10)
4. Projekt řeší bezbariérovou komunikaci pro pěší (max. 10 bodů)
5. Velikost obce (max. 30 bodů)
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5. kritérium věcného hodnocení – Velikost obce
Obce působící v území MAS Vodňanská ryba, z. s.
Obec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Albrechtice
/ Vltav.
Bavorov
Bílsko
Budyně
Číčenice
Dolní
Novosedly
Drahonice
Heřmaň
Kluky
Krajníčko
Krašlovice
Křenovice
Měkynec
Olešná
Oslov

30 bodů 20 bodů 10 bodů
0 bodů
Počet obyvatel 0-300
301-400 401 - 500 501 obyv. a
k 31. 12. 2019 obyv.
obyv.
obyv.
více

918
1 600
195
45
458

x
x
x
x

x

179
78
78

x
x
x

19. Podolí I
20. Protivín
21. Putim
22. Ražice

x

235
360
278
619
98
157
169
52
136
343

Obec

23. Skály
24. Skočice

x

25. Slabčice

x

26. Stožice

x
x
x
x
x
x

27. Tálín
28. Temešvár
29. Vlastec
30. Vodňany
31. Vojníkov
32. Vrcovice

x

33. Záhoří

30 bodů 20 bodů 10 bodů
0 bodů
Počet
obyvatel k 0-300
301-400 401 - 500 501 obyv. a
31. 12. 2019 obyv.
obyv.
obyv.
více

375
4 808
552
388
290

x
x
x
x
x

242
364
375
169
121
223
7 028
82
177
788

x

208
258

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Zvíkovské
16.
17.

18.

Paseky
Pivkovice
Pohorovice

34. Podhradí
21 35. Žďár

Výběr projektů

Po věcném hodnocení MAS vybírá projekty na základě návrhu
Výběrové komise MAS.
Výběr projektů provádí Programový výbor MAS.
Žádost o přezkum proti výsledku hodnocení – 15 kalendářních dnů
CRR / ŘO IROP
• závěrečné ověření způsobilosti – cca 30 pracovních dnů
• vydání právního aktu
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Publicita

Povinná publicita
Odkaz na kap. 13 Obecných pravidel
Příjemce je povinen informovat veřejnost o podpoře:
• Zveřejní na své internetové stránce stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků a
zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora EU („Projekt -název projektuje spolufinancován Evropskou unií.“)

•

Loga na internetových stránkách jsou vždy v barevném provedení

•

Umístí alespoň 1 povinný plakát velikosti A3 s informacemi o projektu v místě realizace
projektu (pokud je projekt realizován na více místech, bude plakát umístěn na všech těchto
místech). Pokud není možné umístit plakát v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle
příjemce.

•
•
•

Generátor nástrojů povinné publicity pro období 2014–2020 je dostupný na adrese:
https://publicita.dotaceeu.cz
Dokumenty Manuál jednotného vizuálního stylu a Manuál vizuální identity
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/pravidla-pro-publicitu

•
•

Po celou dobu realizace projektu.
Nedodržení těchto povinností podléhá sankcím.
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Přestávka
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Postup při podávání žádosti –
IS KP14+
•
•

•
•
•

Registrace do systému IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/
Stiskem tlačítka Žadatel vstupuje uživatel do systému – Nová žádost – slouží pro
podání žádosti založí novou žádost – vybere z nabídky operačních programů
IROP a dále konkrétní výzvu tj. č. 053, následně 13.výzva MAS Vodňanská
ryba,z.s.-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy III
Vyplnění elektronické verze žádosti
Finalizace elektronické verze žádosti
Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti (nutností je zřízení
elektronického podpisu před podáním žádosti)

Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím IS KP14+.
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Monitorování

Příjemci dotace
• Během celého trvání projektu probíhá monitorování
– monitorovací zprávy a monitorovací návštěvy
– kontrola na místě
• Typy monitorovacích zpráv:
– Průběžná zpráva o realizaci projektu (ZoR)
– Závěrečná zpráva o realizace projektu (ZZoR)
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Důležité odkazy

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-dopravaintegrovane-projekty
Výzva MAS č. 13 včetně příloh
https://www.vodnanskaryba.eu/irop-13-vyzva
Strategie MAS
https://www.vodnanskaryba.eu/zet/File/drop/strategie_clld_-_verze_51501568185.pdf
Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+
https://www.vodnanskaryba.eu/zet/File/stahovani/uzivatelska_prirucka_zpracovanizadosti-v-is_kp14_v1.8-.pdf
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Kontakty

Kontakty na vyhlašovatele Výzvy MAS Vodňanská ryba, z. s.
Adresa: MAS Vodňanská ryba, z. s.
nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany
Kontaktní osoby:
Ing. Bc. Jitka Rojíková č. t.: 603 309 543
projektová manažerka IROP

e-mail: rojikova@masvodryba.cz
PhDr. Alena Cepáková č.t.: 602 373 536
předsedkyně MAS, vedoucí zaměstnanec CLLD

e-mail: cepakova@masvodryba.cz
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Děkujeme za pozornost a
těšíme se na spolupráci!
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