Seminář pro žadatele
Výzva č. 8.z IROP
MAS Jižní Haná – IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura III.
Hulín duben 2020

Program semináře
 Představení výzvy

 Proces hodnocení a výběr projektů
 Postup při zakládání žádosti – MS 2014+

Představení výzvy
 Zahájení příjmu žádostí
 Ukončení přijmu žádostí

31.03.2020
11.05.2020 - 20:00 hod.

 Alokace výzva (CZV)

7 368 421,- Kč

 Min. výše způsobilých výdajů
 Max. výše způsobilých výdajů

není stanoveno
1 700 000,- Kč

Představení výzvy
 Forma podpory

financování ex-post

 Výše dotace

95% CZV

 Území realizace projektu

území MAS Jižní Haná

Oprávnění žadatelé
 obce

 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Věcné zaměření – podporované aktivity
Bezpečnost dopravy
 Rekonstrukce, modernizace, výstavba chodníků podél
komunikací I., II., a III. třídy a místních komunikací
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace
 Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových
komunikací pro pěší k zastávkám VHD

Věcné zaměření – podporované aktivity
Bezpečnost dopravy
 Rekonstrukce, modernizace a výstavba lávek a podchodů pro
chodce přes silnice I. II., a III. třídy, místní komunikace a
železniční dráhu přizpůsobených osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace
pro pěší
 Realizace prvků zvyšující bezpečnost silniční a pěší dopravy
(bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní
komunikaci, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních
systémů)

Cílová skupina
 obyvatelé
 návštěvníci

 dojíždějící za prací a službami
 uživatelé veřejné dopravy

Indikátory
Bezpečnost dopravy
7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti
v dopravě

Způsobilé výdaje
Časová způsobilost
1.1.2014 – 31.10.2021
Projekt nesmí být ukončen před podáním Žádosti o dotaci v IS KP14+

Hlavní a vedlejší aktivity
 Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85%
celkových způsobilých výdajů
 Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně
15% celkových způsobilých výdajů
 Rozdělení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu je
předmětem kontroly CRR při závěrečném ověření způsobilosti
projektu

Hlavní aktivity
Aktivita „Bezpečnost dopravy“
 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.)

Hlavní aktivity
Aktivita „Bezpečnost dopravy“
 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,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční a pěší dopravy
(bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní
komunikaci, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních
systémů)

Hlavní aktivity
Aktivita „Bezpečnost dopravy“
 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 aktivity
Aktivita „Bezpečnost dopravy“








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

Povinné přílohy
Aktivita „Bezpečnost dopravy“
1.
Plná moc
2.
Zadávací a výběrová řízení
3.
Doklady o právní subjektivitě – příloha zrušena
4.
Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
5.
Studie proveditelnosti
6.
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
7.
Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Povinné přílohy
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
10. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby

Povinné přílohy
11.
12.
13.
14.
13.

Položkový rozpočet stavby
Doklady k výkupu nemovitostí - příloha zrušena
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – příloha zrušena
Smlouva o spolupráci (nerelevantní)
Čestné prohlášení o počtu obyvatel

Proces hodnocení a výběr projektů
 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
 Provádí kancelář MAS
 Dle přílohy č. 1 výzvy MAS

 Věcné hodnocení
 Provádí Výběrová komise MAS
 Dle příloha č. 2 výzvy MAS

 Výběr projektů
 Na základě hodnocení Výběrové komise provádí Programový výbor MAS

 Závěrečné ověření způsobilosti
 Provádí CRR
 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Právní akt)

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
Název kritéria

Žádost o podporu je podána
v předepsané formě

Žádost o podporu je podepsána
oprávněným zástupcem žadatele

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Kritérium je
napravitelné/nenapravitelné

ANO – žádost o podporu je podána elektronicky
prostřednictvím MS2014+ a obsahově splňuje všechny
náležitosti.
Napravitelné
NE – žádost o podporu není podána elektronicky
prostřednictvím MS2014+ a/nebo obsahově nesplňuje
všechny náležitosti
ANO – žádost je podepsána platným elektronickým
podpisem statutárního zástupce nebo pověřeného
zástupce žadatele.

Referenční dokument

-

Žádost o podporu
Obecná pravidla pro
žadatele a příjemce

-

Žádost o podporu
Platné pověření
oprávněné
osoby/plná moc

-

Výzva MAS
Žádost o podporu
Přílohy žádosti
Specifická pravidla
pro žadatele a
příjemce

Napravitelné
NE - žádost není podepsána platným elektronickým
podpisem statutárního zástupce ani pověřeného
zástupce žadatele.
ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné
přílohy podle výzvy MAS, které obsahově splňují
náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.

Jsou doloženy všechny povinné
přílohy a obsahově splňují náležitosti,
požadované v dokumentaci k výzvě
NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné
MAS
přílohy podle výzvy MAS, které obsahově splňují
náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.

Napravitelné

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Název kritéria

Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce pro
příslušnou výzvu MAS

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Kritérium je
napravitelné/nenapravitel
né

ANO - žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušnou výzvu MAS.
NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušnou výzvu MAS.

Nenapravitelné

ANO – projekt je v souladu s programovým
rámcem SCLLD MAS Jižní Haná.
Projekt je v souladu se schválenou
NE - projekt není v souladu s programovým
SCLLD MAS Jižní Haná
rámcem SCLLD MAS Jižní Haná.

Referenční dokument
-

Žádost o podporu
Pravidla pro žadatele
a příjemce

-

Výzva MAS

-

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti
SCLLD MAS Jižní
Haná

Napravitelné
-

ANO – statutární zástupce je trestně bezúhonný
Statutární zástupce je trestně
bezúhonný

Nenapravitelné
NE - statutární zástupce není trestně bezúhonný

-

Žádost o podporu

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Název kritéria

Projekt je svým zaměřením v
souladu s cíli a podporovanými
aktivitami výzvy MAS

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Kritérium je
napravitelné/nenapravitel
né

ANO - projekt je v souladu s cíli a podporovanými
aktivitami výzvy MAS.
NE - projekt není v souladu s cíli a podporovanými
aktivitami výzvy MAS.

Napravitelné

ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy
MAS.
Projekt je v souladu s podmínkami
výzvy MAS

Napravitelné
NE - projekt není v souladu s podmínkami výzvy
MAS.

Referenční dokument

-

Žádost o podporu
Výzva MAS
Studie
proveditelnosti

-

Žádost o podporu
Výzva MAS
Specifická pravidla
pro žadatele a
příjemce

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Název kritéria

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Kritérium je
napravitelné/nenapravitel
né

Referenční dokument

ANO - žadatel řádně odůvodnil potřebnost projektu
Potřebnost realizace projektu je
odůvodněná

Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových
způsobilých výdajů stanovených
výzvou MAS

NE - žadatel nezdůvodnil potřebu projektu

ANO – projekt respektuje hranici minimálních a
maximálních celkových způsobilých výdajů
stanovených výzvou MAS
NE – projekt nerespektuje hranici minimálních a
maximálních celkových způsobilých výdajů
stanovených výzvou MAS

Napravitelné

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti

-

Žádost o podporu
Výzva MAS

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Název kritéria

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Kritérium je
napravitelné/nenapravitelné

Referenční dokument

ANO – projekt respektuje limity způsobilých
výdajů
Projekt respektuje limity
způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny

NE - projekt nerespektuje limity způsobilých
výdajů

Napravitelné

Nerelevantní – projekt neobsahuje výdaje na
nákup a vyvlastnění nemovitosti
ANO – žadatel popsal udržitelnost výsledků
projektu ve studii udržitelnosti
Výsledky projektu jsou udržitelné

NE – žadatel popsal udržitelnost výsledků
projektu ve studii udržitelnosti

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Výzva MAS

-

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Název kritéria

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Projekt nemá negativní vliv na
žádnou z horizontálních priorit
IROP (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz diskriminace,
rovnost mužů a žen).

ANO - projekt má neutrální nebo pozitivní vliv na
horizontální principy IROP

NE - projekt má negativní vliv na jeden či více
horizontálních principů IROP
ANO – žadatel popsal zajištění realizace a
udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti
Žadatel má zajištěnou
administrativní, finanční a provozní o podporu
kapacitu k realizaci a udržitelnosti NE – žadatel nepopsal zajištění realizace a
projektu
udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti

Projekt je v souladu s Dopravní
politikou ČR 2014-2020.

o podporu.
ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že
projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 20142020.
NE – ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je
projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 20142020.

Kritérium je
napravitelné/nenapravitelné

Referenční dokument

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti

-

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti
Dopravní politika ČR
2014-2020

Napravitelné
-

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Název kritéria

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Projekt přispívá k eliminaci negativních
vlivů dopravy na životní prostředí.

ANO - ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu
k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména
na ovzduší, ve srovnání s výchozím stavem a zmírňující a
kompenzační opatření, která jsou součástí projektu; je
doloženo, že projekt nepůsobí negativně na soustavu
Natura 2000.

Kritérium je
napravitelné/nenapravitel
né

Referenční dokument

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

NE - ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek
projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí.

Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti

ANO – ve studii proveditelnosti je popsaný příspěvek
projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se
stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před
realizací projektu.)
NE – ve studii proveditelnosti není popsaný příspěvek
projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se
stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před
realizací projektu.)

Věcné hodnocení
KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – BEZPEČNOST DOPRAVY
Název kritéria

Charakteristika hodnocení

Bodové
hodnocení

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má:

Počet obyvatel
(stav ke dni 1. 1. 2020 dle ČSÚ)

Související aktivity projektu

Referenční dokument
-

0 - 500 obyvatel

10

501 - 4000 obyvatel

5

4001 a více obyvatel

0

Projekt řeší alespoň jednu z uvedených doprovodných aktivit
projektu: výsadba související zeleně, veřejné osvětlení, mobiliář.

10

-

Projekt neřeší žádnou z uvedených doprovodných aktivit
projektu: výsadba související zeleně, veřejné osvětlení, mobiliář.

0

-

-

Žádost o podporu vč.
přílohy č. 15 Čestné
prohlášení o počtu
obyvatel
Počet obyvatel v
obcích České
republiky k 1.1.2020
z ČSÚ
Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti
Karta souladu
projektu s principy
udržitelné mobility

Věcné hodnocení
Projekt má ke dni podání žádosti vydané platné stavební povolení
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, popř.
vyjádření příslušného stavebního úřadu, že realizace projektu
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

5

-

-

Připravenost projektu

0
Projekt nemá ke dni podání žádosti vydané platné stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební
povolení, popř. vyjádření příslušného stavebního úřadu, že
realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

Žádost o podporu
Příloha č. 8 Územní
rozhodnutí nebo
územní souhlas nebo
veřejnoprávní
smlouva nahrazující
územní řízení
Příloha č. 9 Žádost o
stavební povolení
nebo ohlášení,
případně stavební
povolení nebo
souhlas s
provedením
ohlášeného
stavebního záměru
nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující
stavební povolení

Věcné hodnocení
Projekt je realizován ve vzdálenosti max. 200 m od objektu
určeného k podnikatelské činnosti nebo od některé z
následujících veřejně prospěšných staveb: mateřská škola,
základní škola, obecní úřad, pošta, kulturní zařízení, knihovna,
zdravotní středisko, domov pro seniory, domov s pečovatelskou
Projekt je realizován v blízkosti
službou, hřiště/sportoviště, stravovací zařízení, zastávka veřejné
veřejně prospěšných staveb včetně dopravy
podnikatelských objektů
Projekt je realizován ve vzdálenosti větší než 200 m od objektu
určeného k podnikatelské činnosti nebo od některé z
následujících veřejně prospěšných staveb: mateřská škola,
základní škola, obecní úřad, pošta, kulturní zařízení, knihovna,
zdravotní středisko, domov pro seniory, domov s pečovatelskou
službou, hřiště/sportoviště, stravovací zařízení, zastávka veřejné
dopravy

10
-

0

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti
Projektová
dokumentace

Věcné hodnocení
Bezbariérová komunikace pro pěší

Projekt řeší realizaci bezbariérové komunikace pro pěší v trase
pozemní komunikace a/nebo řeší zajištění bezbariérového
přístupu k přechodům či místům pro přecházení nebo k zastávce
hromadné dopravy
Projekt neřeší realizaci bezbariérové komunikace pro pěší v trase
pozemní komunikace a/nebo neřeší zajištění bezbariérového
přístupu k přechodům či místům pro přecházení nebo k zastávce
hromadné dopravy

Maximální počet bodů, kterého může žádost ve věcném hodnocení dosáhnout:
Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout:

15

-

0

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti
Projektová
dokumentace

50 bodů
25 bodů

Důležité odkazy
 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci IROP
 https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecnapravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdfdf

 Přílohy obecných pravidel
 https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovaneprojekty

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 53
IROP
 https://irop.mmr.cz/getmedia/0dd9323c-706e-4fef-b70c-e4a404d460d3/Specifickapravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf.aspx?ext=.pdf

Důležité odkazy
 Přílohy specifických pravidel
 https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovaneprojekty

 Výzva MAS včetně příloh
 http://www.masjiznihana.cz/e_download.php?file=data/editor/183cs_38.pdf&origi
nal=MAS_Ji%C5%BEn%C3%AD%20Han%C3%A1_v%C3%BDzva%20%C4%8D.%208_fi
nal01_Bezpe%C4%8Dn%C3%A1%20dopravn%C3%AD%20infrastruktura%20III.pdf

Postup při zakládání žádosti
 Žádost se vyplňuje online v systému IS KP14+
 https://mseu.mssf.cz/

 K podání žádosti je nutný elektronický podpis
 Příručka k vyplnění žádosti je přílohou č. 1 Specifických pravidel
výzvy č. 53 IROP
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DĚKUJI ZA POZORNOST
Mgr. Vladimíra Vondráčková
MAS Jižní Haná
vondrackova@masjiznihana.cz
Tel. 604 105 049

