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Základní pojmy
➢ MAS = Místní akční skupina (Podchlumí)

➢ IROP = Integrovaný regionální operační program

➢ Výzva = akt, kterým MAS vybízí žadatele k podání projektu (formou 

dokumentu, který obsahuje základní informace a podmínky)

➢ Projekt => žádost o podporu = žádost

➢ Celkové způsobilé výdaje (CZV) = výdaje, které jsou proplatitelné z 

dotace (výdaje na hlavní a vedlejší aktivity projektu)



Představení výzvy MAS Podchlumí
➢ 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

➢ vyhlašovatel výzvy:                                 MAS Podchlumí, z. s.

➢ název výzvy MAS:                                 3. výzva MAS Podchlumí – IROP 

– Technika HZS

➢ číslo výzvy MAS:                                     027/06_16_076/CLLD_16_01_053

název nadřazené výzvy ŘO IROP:       VÝZVA Č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ 

SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

➢ číslo nadřazené výzvy ŘO IROP:            06_16_076



Základní informace o výzvě MAS Podchlumí
Typ výzvy:                                   kolová výzva – jednokolový systém hodnocení

Alokace výzvy:                            1 000 000 Kč ( 95% podpory = dotace z EFRR)

Míra podpory:                              95 % (spolufinancování žadatele 5 %)

Forma podpory:                            ex-post financování (možnost etapizace)

Území realizace:                          území MAS Podchlumí, z. s.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:                27.11.2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:               29.01.2018

Datum ukončení realizace projektu:                           30. 09. 2018

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:            100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:          1 052 631 Kč

Maximální výše celkových výdajů:                            MAS nestanovila

Aktivity:   Technika HZS



Oprávnění žadatelé

▪ obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III 
(podle přílohy zákona o požární ochraně), které musí dle přílohy č. 5 PD IROP 
spadat do výčtu ORP „Exponovaná území s nedostatečnou připraveností 
složek IZS“, tedy území dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, 
způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek.

Pro tuto výzvu MAS jen město Vysoké Veselí 

Cílové skupiny
▪ obyvatelé ČR

▪ orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu

▪ složky IZS



Území realizace – území MAS Podchlumí – 42 obcí
 Bašnice

 Bílsko u Hořic

 Boháňka

 Borek

 Bříšťany

 Butoves

 Cerekvice nad Bystřicí

 Červená Třemešná

 Dobrá Voda u Hořic

 Holovousy

 Hořice

 Chomutice

 Jeřice

 Konecchlumí

 Kovač

 Lískovice

 Lukavec u Hořic

 Miletín

 Milovice u Hořic

 Nevratice

 Ostroměř

 Petrovičky

 Podhorní Újezd a Vojice

 Rašín

 Rohoznice

 Sběř

 Sobčice

 Staré Smrkovice

 Sukorady

 Šárovcova Lhota

 Tetín

 Trotina

 Třebihošť

 Třebnouševes

 Třtěnice

 Úhlejov

 Volanice

 Vrbice

 Vřesník

 Vysoké Veselí

 Zdobín

 Žeretice



Dokumenty závazné pro žadatele
Obecná pravidla

➢ závazná pro všechny specifické díle a výzvy

➢ zadávání zakázek, změny projektu, povinná publicita, udržitelnost

Specifická pravidla

➢ pro každou výzvu samostatný dokumenty

➢ podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnotící kritéria, povinné přílohy – vzory, .....

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-
integrovane-projekty-CLLD

Výzva MAS

➢ termín pro přijetí žádostí a realizaci projektu

➢ min. a max. výše způsobilých výdajů

➢ žadatelé, aktivity, povinné přílohy

➢ kritéria pro hodnocení projektů (součást navazující dokumentace)

Další dokumenty (MP k zadávání veřejných zakázek, aj.)

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD


Představení podporovaných aktivit
HLAVNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY

= aktivity zaměřené na posílení vybavení základních složek integrovaného 

záchranného systému (dále jen „IZS“) technikou a věcnými prostředky k 

zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích (příloha č. 5 

těchto Pravidel) s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

➢ Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků 

nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz

➢ Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon 

činností spojených s extrémním suchem



Představení podporovaných aktivit
VEDLEJŠÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY

► pořízení Studie proveditelnosti nebo jejích částí,

► výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci 

výběrových a zadávacích řízení,

► povinná publicita projektu.



Způsobilé výdaje a rozpočet
Časová způsobilost výdajů

► od 1.1.2014 – do 30.09.2018

Věcná způsobilost výdajů

► základní věcná hlediska viz kap. 10.1 Obecných pravidel pro 

žadatele a příjemce

► podrobnější věcná hlediska – viz. Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce výzvy č. 69 – kap. č. 3.1.6



Způsobilé výdaje a rozpočet
Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu – příklady

✓ Pořízení majetku k posílení vybavení Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS 
ČR“) a JSDH pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a 
masivních námraz - např. dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobovaní 
obyvatel obcí, mobilní elektrocentrála 3 až 8 kVA, osvětlovací souprava, souprava 
prostředků pro odstraňování spadlých stromů (motorová pila, kladkostroj, výsuvné žebříky, 
lana apod.), ruční radiostanice na frekvenci požární ochrany (souprava 3 až 6 ks), ......

✓ Pořízení majetku k posílení vybavení Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS 
ČR“) a JSDH pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Na stanici HZS ČR, respektive JSDH, lze žádat o vybavení uvedené v normativu vybavení v maximálním 

množství jednoho setu pro příslušný druh techniky/věcného prostředku. 

Normativy jsou uvedeny v kap. č. 3.1.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO

Není možné pro jeden organizační článek/stanici/služebnu/jednotku pořídit totožnou techniku a věcné vybavení, 
které jsou uvedeny v několika normativech vybavení.

✓ DPH (pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet 
daně na vstupu)



Způsobilé výdaje a rozpočet
Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu

► výdaje na zpracování Studie proveditelnosti nebo její části (podle přílohy č. 4A 

Specifických pravidel ŘO),

► výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci 

výběrových a zadávacích řízení,

► výdaje na povinnou publicitu (viz kap. 13 Obecných pravidel).

► DPH (pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám nárok 

na odpočet daně na vstupu). 



Nezpůsobilé výdaje projektu – např.

✓ výdaje spojené s realizací části projektu, která zasahuje mimo území MAS vymezené v 

integrované strategii CLLD,

✓ výdaje bez přímého vztahu k projektu,

✓ výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů,

✓ náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené 

zaměstnavatelem, cestovní náhrady,

✓ provozní a režijní výdaje,

✓ výdaje na nepovinnou publicitu,

✓ výdaje spojené s řízením a administrací projektu,

✓ úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček, pokuty, manka a škody, sankce a penále, kurzové 

ztráty, provize, 

✓ celní, správní a ostatní poplatky,

✓ odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

✓ .....

Více viz. kap. 3.1.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 69



Povinné přílohy žádosti o podporu

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení - žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, včetně 

případných uzavřených dodatků. Smlouvu včetně případných uzavřených dodatků přiloží prostřednictvím 

modulu „Veřejné zakázky“ k odpovídající zakázce.

3. Stanovisko HZS kraje – vzor Stanoviska je uveden v příloze č. 7A Specifických pravidel.

4. Studie proveditelnosti – příloha 4A Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 69

5. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – vzor výpočtu čistých jiných peněžních příjmů je uveden v 

příloze č. 29 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

Podrobně viz. kap. 3.1.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 69



Povinné přílohy žádosti o podporu – Příloha P4 

Osnova studie proveditelnosti – P4A

1. ÚVODNÍ INFORMACE 9.  VÝSTUPY PROJEKTU

2.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 10.  PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

3.  CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM 11.  FINANČNÍ ANALÝZA

4.  PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 12.  ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

5.  ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 13.  VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA

6.  MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

14.  ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI 

PROJEKTU

7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

15. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU 

PROJEKTU

8.  DLOUHODOBÝ MAJETEK

 Kapitoly Studie proveditelnosti - TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
OBSAH 



Indikátory 
Indikátory – ukazatele, nástroje pro měření dosažených efektů aktivit projektu - žadatel je povinen vybrat a 
naplnit indikátor či indikátory výstupu, které odpovídají zvoleným aktivitám a náplni projektu – PŘÍLOHA č. 3 –
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 69 – Metodické listy indikátorů

K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole:

✓ Výchozí hodnota a datum, ke kterému byla stanovena (vždy datum zahájení realizace projektu).

✓ Cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout, a

✓ Datum, ke kterému musí být cílová hodnota naplněna. U všech indikátorů výstupu má žadatel povinnost hodnotu naplnit k 
datu ukončení realizace projektu.

► nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k datu uvedenému v Rozhodnutí může vést ke krácení 
nebo nevyplacení dotace

► neudržení po dobu udržitelnosti může mít charakter porušení rozpočtové kázně s následkem finanční 
sankce (sankce jsou stanoveny v Podmínkách Rozhodnutí).

► plnění indikátoru – příjemce vykazuje ve Zprávách o realizaci projektu 

► udržení hodnoty indikátoru – příjemce vykazuje ve Zprávách o udržitelnosti projektu

► změny v projektu, které ovlivní výslednou hodnotu indikátoru – nutno postupovat v souladu s kapitolou 16 
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.



Indikátor výstupu – závazný indikátor

5 70 01 - Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS

Žadatel uvede jako cílovou hodnotu počet pořízené techniky a věcných prostředků, který stanoví podle

Metodického listu indikátoru.

Protože žadatel nevykazuje žádný indikátor výsledku, je nutné plánované výsledky projektu stručně popsat do

žádosti (textové pole s názvem „Co je cílem projektu?“) na záložce Popis projektu - slovně popsat konkrétní

cíle projektu včetně očekávaných výsledků a změny, kterých má být prostřednictvím projektu dosaženo.

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům – viz. Metodické listy indikátorů - Příloha č. 3 Specifických

pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 69.



Výpočet ukazatelů CBA – upozornění

❖ Pro projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší nebo rovny 5 mil. Kč,

zpracovává žadatel Studii proveditelnosti ve struktuře uvedené v příloze č. 4A

Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 69.

❖ Standardní CBA v MS2014+ žadatel nevyplňuje.

❖ Kritérium závěrečného ověření způsobilosti projektu „V hodnocení eCBA projekt

dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“ je pro tyto projekty

nerelevantní.

Více viz. kap. 3.1.11 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 69



Realizace projektu

► Datum zahájení realizace projektu = datum prvního právního úkonu 

týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé 

výdaje. 

► Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na    

1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před 

tímto datem. 

► Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 

podporu v MS 2014+.



Upozornění pro žadatele

► Etapy projektu mohou být minimálně tříměsíční

► Pozorně pročíst Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

► Postupovat nejen v souladu se Specifickými pravidly, ale také s 

Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce.

► Žádosti o podporu finalizovat v ISK P14+ dříve než v posledních 

hodinách před ukončením příjmu žádostí ve výzvě. Projekty se 

stejným počtem bodů budou řazeny podle dřívějšího času podání!



Způsob a postup hodnocení projektů

➢MAS

✓ Přijatelnost a formální náležitosti – provádějí pracovníci kanceláře MAS Podchlumí, 

✓ Věcné hodnocení (min. hranice bodování na základě preferenčních kritérií ) – provádí Výběrová komise 

MAS Podchlumí

➢CRR

✓ kritéria pro závěrečné hodnocení způsobilosti (24 PD)

✓ vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – cca 4 měsíce od ukončení výběru MAS



Způsob a postup hodnocení projektů

více viz – výzva č. 1 MAS Podchlumí - Hodnotící kritéria IROP – FaP

a Interní postupy MAS Podchlumí pro IROP

▪ u napravitelných kritérií možná 

oprava ve lhůtě 5 PD (max. 2x)

▪ MAS zasílá informaci o výsledku 

hodnocení prostřednictvím depeše v 

systému MS2014+



Kritéria hodnocení formálních náležitostí

➢ Formální kritéria – všechna kritéria napravitelná

✓ Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

✓ Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

✓ Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě MAS.



Kritéria hodnocení přijatelnosti

➢ Kritéria přijatelnosti – kritéria napravitelná i nenapravitelná

✓ Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS -

NENAPRAVITELNÉ

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

✓ Projekt je v souladu s podmínkami Výzvy MAS – NAPRAVITELNÉ

✓ Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů projektu –

NAPRAVITELNÉ

✓ Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny) – NAPRAVITELNÉ

✓ Potřebnost realizace projektu v území MAS je řádně odůvodněná – NAPRAVITELNÉ

✓ Projekt je v souladu se schválenou SCLLD – NAPRAVITELNÉ



Kritéria věcného hodnocení

PROTOŽE VE VÝZVĚ NENÍ KONKURENCE PROJEKTŮ, 

VĚCNÉ HODNOCENÍ VÝBĚROVÁ KOMISE MAS NEPROVÁDÍ



Kritéria závěrečného ověření

➢ provádí CRR do 21 pracovních dní – kritéria nenapravitelná

✓ Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

✓ Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

✓ Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě ŘO.

✓ Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou ŘO.

✓ Výsledky projektu jsou udržitelné.

✓ Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 

zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

✓ Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.

✓ Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.



Kritéria závěrečného ověření

✓ Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám.

✓ Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

✓ Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

✓ Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.

✓ V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě.

✓ Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030.

✓ Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění.



Kritéria závěrečného ověření – specifická pro TECHNIKU 

HZS

✓ Projekt je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s 
důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020“ podle typu příjemce.

✓ Projekt respektuje druh rizika (sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy, 
havárie nebezpečných látek) definovaný pro exponované území – nenapravitelné kritérium

✓ Projekt přispívá: 

• minimálně ke snížení negativních jevů mimořádné události, 

• nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací, 

• nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení 
mimořádných událostí.

✓ Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky 
sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) doložily doporučující 
stanovisko HZS ČR.



Podání žádosti o podporu 

►Žadatel musí mít aktivní datovou schránku

►Žadatel (nejlépe jeho statutární zástupce) musí mít zřízen vlastní 
elektronický podpis

►Výzvy jsou zveřejněny na internetu na http://www.maspodchlumi.cz –
Výzvy 2016-2021 - Výzvy IROP

►Podání žádosti o dotaci je pouze elektronické, vč. příloh

►Elektronické žádosti o dotaci přes MS 2014+ (IS KP14+) - webová aplikace 
pro žadatele o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů 
(ESIF) v období 2014 – 2020 (tzv. PORTÁL IS KP14+) -
https://mseu.mssf.cz/ – po registraci do systému 

►Vyplnění elektronické žádosti – příručka „POSTUP PRO PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI O PODPORU V MS2014+” (aktuální vydání) - Příloha č. 1 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 69.

http://www.maspodchlumi.cz/
https://mseu.mssf.cz/


Elektronický podpis

Elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát

Platnost 1 rok  (platnost certifikátu ještě min. 3 dny po podpisu!)

Poskytovatelé:

✓ PostSignum České pošty (Czech Point)  

✓ První certifikační autorita

✓ Eidentity



Základní HW a SW požadavky

➢ Pro  bezproblémový  chod  doporučujeme  nejnovější  verzi  prohlížeče  INTERNET 

EXPLORER.

➢ K podepsání úloh je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis. Aby bylo možné 

úlohy podepsat, je nutné mít na počítači nainstalovanou aplikaci  MS Silverlight a 

balíček TescoSW Elevated TrustTool,  který  slouží  pro  přístup  k  podpisovým 

certifikátům.

➢ Instalační balíček  TescoSW Elevated TrustTool naleznete v MS2014+ na záložce 

HW a SW požadavky.

➢ Na záložce „FAQ“ (podzáložka „FAQ elektronický podpis“) jsou k dispozici principy 

práce s certifikáty.



Informace k IS KP14+

➢ Žadatel by měl mít vždy přístup do portálu s rolí správce přístupů. Pouze s touto 

rolí lze přidávat/odebírat další uživatele (čtenář, editor, signatář, zmocněnec).

➢ K podepisování všech nebo určitých úloh je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí, 

která se oskenovaná nahraje do IS KP14+.

➢ Informace o stavu projektu včetně výsledků hodnocení projektu se 

žadatel/příjemce dozví pouze přes systém.

➢ Dokument Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení podmínek včetně 

podmínek bude příjemci zpřístupněn taktéž pouze přes systém (a rovněž jej 

dostane do datové schránky).

➢ Komunikace s MAS a CRR po podání projektové žádosti bude probíhat pouze 

prostřednictvím depeší (zpráv) přes systém.



Informace k IS KP14+

➢ Doporučujeme si v IS KP14+ nastavit notifikace na telefon (zprávy SMS) nebo e-

mail, kde budete informováni o události/změně stavu projektu či o případných 

výzvách k doplnění/vysvětlení.

➢ Depeše se považuje za doručenou dnem odeslání, nikoli dnem přečtení (možnost 

notifikace na e-mail či SMS).

➢ Jednotlivé přílohy se nenahrávají jen na záložku „Přiložené dokumenty“, ale na 

různá místa, a to podle oblasti, do které spadají (týká se plných mocí a 

veřejných zakázek). 

➢ Všichni, kteří budou chtít na žádosti pracovat, vč. signatáře musí být v systému     

IS KP14+ zaregistrovaní a musí mít přidělenou svoji Úlohu (signatář vše, co se 

podepisuje). 

Úlohu lze přidat pomocí tlačítka 
„Nový záznam“. 



Podání žádosti o podporu – IS KP14+

Registrace žadatele



Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 
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Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 
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Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 
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Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 
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Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 
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Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 
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Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 
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Pravidla pro vyplňování žádosti

➢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, či delší textové pole před jeho opuštěním 

uložte.

➢ Seznam jednotlivých záložek

žádosti

➢ Pomocí šipek možno seznam 

rozbalovat či zabalovat

➢ Šedivé záložky nejsou přístupné

✓ Zpřístupní se podle dat 

vyplňovaných během žádosti

✓ Nebo nejsou podle zadaných dat 

povinná 

➢ Možnosti vyplnění jednotlivých polí na

záložkách

✓ Text, číslo, datum

✓ Výběr s rozbalovacího seznamu, kalendáře

✓ Checkboxy

✓ Výběr ze seznamu 

a přesunutí 

✓ Nový záznam



Informace k IS KP14+

Prostřednictvím IS KP14+ probíhá podání dalších úloh:

➢ žádost o platbu (ŽoP) – průběžná, závěrečná

➢ zprávy o realizaci (ZoR) – průběžná, závěrečná (ZoR se v IS KP14+ zobrazí po 

schválení právního aktu, depeše s upozorněním na blížící se termín podání)

➢ žádosti o změnu (ŽoZ) – ze strany příjemce i ze strany CRR (ŘO)

➢ zprávy o udržitelnosti projektu – za každý rok – průběžná, závěrečná

Podání všech úloh je pouze elektronické prostřednictvím IS KP14+!!!



Udržitelnost

Udržitelnost = doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu s čl. 71 Obecného 

nařízení. 

➢ K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

➢ Doba udržitelnosti = 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP (od 

data nastavení centrálního stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“).

➢ O zahájení doby udržitelnosti je příjemce informován CRR.

➢ Povinnosti příjemce v době udržitelnosti jsou definovány v kap. 20 Obecných pravidel.

➢ Pro projekty z této výzvy jsou dále povinnosti příjemce pro jednotlivé aktivity definovány     

v kap. 8 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO č. 69

➢ Výstupy projektu (veškerý majetek pořízený v projektu) je potřeba udržet po celou dobu 

udržitelnosti a evidovat je. V případě neudržení výstupů z projektu po celou dobu 

udržitelnosti projektu se příjemce vystavuje riziku krácení dotace, pokud nesjedná nápravu 

z vlastních zdrojů a nenahradí odpovídajícím majetkem z vlastních zdrojů.



Kontakty





DĚKUJEME ZA POZORNOST


