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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:                                 4. výzva MAS Podchlumí – IROP 

– Investice do vzdělávání

➢ číslo výzvy MAS:                                     078/06_16_075/CLLD_16_01_053

➢ název nadřazené výzvy ŘO IROP:        VÝZVA Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI

INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY 

CLLD

➢ číslo nadřazené výzvy ŘO IROP:            06_16_075



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

Alokace výzvy:                            2 000 000 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:            200 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:          2 105 263 Kč

Maximální výše celkových výdajů:                            MAS nestanovila

Aktivity: Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání



Oprávnění žadatelé
Všechny aktivity

▪ obce

▪ organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

▪ školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 

Aktivita Infrastruktura základních škol 

▪ školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

▪ školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání



Cílové skupiny
Společné pro všechny aktivity: 

➢ osoby sociálně vyloučené 

➢ osoby ohrožené sociálním vyloučením 

➢ osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 

➢ pedagogičtí pracovníci 

➢ pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb; 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 

➢ děti do 3 let 

➢ děti v předškolním vzdělávání 

Aktivita Infrastruktura základních škol: 

➢ žáci (studenti);

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: 

➢ žáci (studenti) 

➢ děti v předškolním vzdělávání 

➢ pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 
neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže - dospělí v dalším vzdělávání.



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 dokument

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

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-
Infrastruktury-pro-vzdela

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-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela


Představení podporovaných aktivit
INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – HLAVNÍ 

AKTIVITY

Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově 

dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek 

těchto zařízení.

► stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky 

pro přivedení inženýrských sítí,

► rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb,

► nákup pozemků a staveb (nemovitostí),

► pořízení vybavení budov a učeben,

► pořízení kompenzačních pomůcek.

Je možná kombinace uvedených aktivit. 



Představení podporovaných aktivit
INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – VEDLEJŠÍ 

AKTIVITY

➢ demolice související s realizací projektu,

➢ pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického 

zabezpečení,

➢ pořízení herních prvků,

➢ úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),

➢ projektová dokumentace, EIA,

➢ zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),

➢ pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace 

zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),

➢ povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).



Představení podporovaných aktivit
INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ – HLAVNÍ 

AKTIVITY

► stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně 

vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,

► rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb),

► nákup pozemků a staveb (nemovitostí),

► pořízení vybavení budov a učeben,

► pořízení kompenzačních pomůcek,

► zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle přílohy č. 7A těchto Pravidel). 

Je možná kombinace uvedených aktivit v jedné žádosti o podporu. 



Představení podporovaných aktivit
INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ – VEDLEJŠÍ 

AKTIVITY

► demolice související s realizací projektu,

► pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy,

► úpravy zeleně a venkovního prostranství,

► projektová dokumentace, EIA,

► zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),

► pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace 

zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),

► povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).



Představení podporovaných aktivit
INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ

Hlavní zaměření projektu musí vést k:

a) zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce 
v klíčových kompetencích:

✓ komunikace v cizích jazycích,

✓ přírodní vědy,

✓ technické a řemeslné obory,

✓ práce s digitálními technologiemi,

b) budování bezbariérovosti,

c) zajištění vnitřní konketivity a připojení k internetu,

d) rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost 
ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) se sociálně vyloučenou 
lokalitou (dále jen „SVL“). 

Seznam správních obvodů ORP se SVL je uveden v příloze č. 5A Specifických pravidel pro žadatele a 
příjemce výzvy ŘO č. 68.

Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového IZO (založení nové školy)



Představení podporovaných aktivit
INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE IROP

Klíčové kompetence IROP jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání (RVP ZV):

✓ Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),

✓ Člověk a jeho svět,

✓ Matematika a její aplikace,

✓ Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

✓ Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV,

✓ Environmentální výchova.

Tyto oblasti a obory musí mít škola zapracované ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP).

Parametry konektivity v ZŠ jsou relevantní POUZE v případě, když v rámci projektu IROP je tato aktivita 
realizována (současný stav konektivity není hodnocen).

Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na další klíčové 
kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem, pokud bude uvedena v MAP 
v seznamu projektových záměrů.



Představení podporovaných aktivit
INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ –

HLAVNÍ AKTIVITY

► stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání,

► rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb),

► nákup pozemků a staveb (nemovitostí),

► pořízení vybavení budov a učeben,

► pořízení kompenzačních pomůcek.

► nelze postavit novou budovu.



Představení podporovaných aktivit
INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ –

VEDLEJŠÍ AKTIVITY

► demolice související s realizací projektu,

► úpravy zeleně a venkovního prostranství,

► projektová dokumentace, EIA,

► zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),

► pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace 

zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),

► povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).



Představení podporovaných aktivit
INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, 
neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. 

Účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na 
budoucí uplatnění na trhu práce a sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Klíčovými kompetencemi jsou:

► komunikace v cizích jazycích,

► přírodní vědy,

► technické a řemeslné obory,

► práce s digitálními technologiemi.

Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na další 
klíčové kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné 
obory.

Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky (např. pro rekvalifikační kurzy počítačů) je 
relevantním záměrem, pokud bude v MAP/KAP v seznamu projektových záměrů pro investiční 
intervence IROP daného zařízení označena klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi.

Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících budov pouze z důvodu 
nevyhovujícího technického stavu.



Představení podporovaných aktivit
INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE IROP

Klíčové kompetence IROP pro zájmové a neformální vzdělávání jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):

✓ Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),

✓ Člověk a jeho svět,

✓ Matematika a její aplikace,

✓ Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

✓ Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV,

✓ Environmentální výchova.

Vazby na tyto oblasti a obory popíše žadatel ve studii proveditelnosti a uvede citace vzdělávacího programu 
zařízení, které je předmětem projektu.

Klíčové kompetence IROP pro celoživotní (další) vzdělávání jsou vázány na Národní soustavu kvalifikací a 
vybrané kvalifikace dle přílohy č. 8B Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO č. 68.



Představení podporovaných aktivit
PODMÍNKA BEZBARIÉROVOSTI – VŠECHNY AKTIVITY

✓ Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště (jídelna, sborovna, 

ředitelna) podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. 

✓ Základní požadavek – zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného 

pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z 

IROP.

✓ Pokud je vzdělávací zařízení již bezbariérové a dostupnost výukových prostor 

bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii proveditelnosti.



Představení podporovaných aktivit
UPOZORNĚNÍ – PRO VŠECHNY AKTIVITY

➢ bezbariérovost školních družin/ klubů NELZE realizovat jako samostatný projekt. V projektu 

NENÍ MOŽNÉ navyšovat kapacity školních družin/ klubů.

➢ nebudou podporovány projekty vedoucí k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin

➢ v  době  udržitelnosti  může  škola/  školské  zařízení  bezplatně  zapůjčovat kompenzační 

pomůcky ostatním zařízením předškolního/ základního nebo dalšího vzdělávání, pokud byla 

skutečnost uvedena ve studii proveditelnosti nebo v řádně odůvodněných případech po 

předchozím souhlasu ŘO IROP



Představení podporovaných aktivit
SOULAD S MAP/KAP – AKTIVITY ZŠ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem 

MAP/KAP a uvedeny v seznamu projekt. záměrů (SR schválen se záměry 

do data ukončení výzvy MAS) 

➢ jedno z kritérií závěrečného ověření způsobilosti

➢ podstatné je označení aktivit křížky



Způsobilé výdaje a rozpočet

Časová způsobilost výdajů

od 1.1.2014 – do 30.09.2018



Způsobilé výdaje a rozpočet

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. 68 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - kap. 3.1.6

Infrastruktura pro základní vzdělávání v ZŠ – kap. 3.2.6

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání –

kap. 3.4.6



Způsobilé výdaje a rozpočet
Způsobilé výdaje – všechny aktivity

✓ musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 2.4,

✓ musí přímo souviset s realizací projektu,

✓ musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace 

projektu uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení výdajů (30.9.2018),

✓ musí být doloženy průkaznými doklady,

✓ nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, uzavřené s 

dodavatelem, příp. jejích dodatcích.



Způsobilé výdaje a rozpočet
INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud dojde v mateřské škole (provozované podle zákona č. 561/2004 Sb.):

✓ k navýšení kapacity zařízení minimálně o 16 dětí (do navýšení kapacity se započítává i modernizace 

objektu z důvodu trvalého zachování kapacity, pro kterou je nyní udělena výjimka Krajské hygienické 

stanice), jsou v plné míře způsobilé všechny výdaje na hlavní i vedlejší aktivity projektu.

✓ k navýšení kapacity zařízení o méně než 16 dětí, jsou plně způsobilé pouze výdaje související s 

rozšířením kapacity kmenových tříd, nákup kompenzačních pomůcek a stavební úpravy budovy 

spojené s bezbariérovostí. Ostatní výdaje na hlavní a vedlejší aktivity jsou způsobilé v poměrné části dle 

navýšené kapacity a stávající kapacity vycházející z Rejstříku škol a školských zařízení.

V ostatních typech podporovaných zařízení (dětské skupiny, spolky péče o děti, mateřská centra,...)             

při budování zcela nového zařízení či při přesunu stávajícího zařízení do nových prostor nebo odkupu 

stávajících prostor za účelem navýšení stávající kapacity jsou způsobilé výdaje související s projektem hrazeny 

v plné míře.



Způsobilé výdaje a rozpočet
INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ a INFRASTRUKTURA PRO 

ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu – příklady

✓ laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na 

klíčové kompetence IROP,

✓ nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí, přípravny, sklady 

pomůcek, úklidové komory),

✓ odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence IROP,

✓ školní poradenské pracoviště v budově školy,

✓ chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor,

✓ DPH



Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity 
Nákup pozemků a staveb – všechny aktivity

❖ nákup pozemků (celého nebo jeho části) určeného pro výstavbu nesmí přesáhnout 10 % 

celkových způsobilých výdajů a musí splňovat následující podmínky:

✓ pořízení nemovitostí (pozemků, staveb určených k demolici) je nezbytnou podmínkou 

realizace projektu,

✓ nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem ne starším než 6 měsíců před nabytím 

nemovitosti do vlastnictví žadatele a posudek byl vyhotoven znalcem podle zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů,

✓ pořizovací cena nemovitostí je způsobilým výdajem maximálně do výše ceny zjištěné 

znaleckým posudkem;

❖ nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit pro účel projektu



Nezpůsobilé výdaje – např.

✓ opravy,

✓ výdaje na stávající kmenové učebny (jen bezbariérové úpravy nebo rozšíření kapacit)

✓ učebny a vybavení bez vazby na klíčové kompetence,

✓ učebny a vybavení na klíčové kompetence, které nejsou v MAP/KAP

✓ aluly, amfiteátry, sportoviště,  jídelny a kuchyně (mimo předškolního vzdělávání a bezbariérových 

úprav),

✓ ředitelny, sborovny ZŠ (jen bezbariérové úpravy).

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

integrované strategii CLLD,

✓ nákup elektroniky a HW nebo SW bez vazby na klíčové kompetence IROP, odbornou učebnu 

počítačů nebo kompenzační pomůcky,

✓ mobilní učebny bez vazby na oborné učebny pro klíčové kompetence IROP,

✓ solární panely a další zdroje energie pro provoz stávajících prostorů zařízení

✓ parkoviště a parkovací místa,

✓ herní prvky (mimo předškolní zařízení)

Více viz. kap. 3.1.6, 3.2.6 a 3.4.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68



Povinné přílohy žádosti o podporu – společné pro všechny aktivity
1. Plná moc

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

3. Doklady o právní subjektivitě (právní subjektivitu nemusí dokládat kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované 
organizace; dokumenty nesmí být starší 3 měsíců, pokud lze dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu

4. Výpis z rejstříku trestů (ZRUŠENA)

5. Studie proveditelnosti – příloha P4A, P4B a P4D Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 – hlavní zdroj 
pro hodnocení projektu

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu (výpis z KN ne starší než 3 měs.)

7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující 
územní řízení

8. 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

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

10. Položkový rozpočet stavby

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Podrobně viz. kap. 3.1.3 a 3.4.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53



Povinné přílohy žádosti o podporu – specifické pro jednotlivá opatření

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Podrobně viz. kap. 3.1.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68

Infrastruktura pro základní vzdělávání

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

14. Smlouva o spolupráci s dalšími subjekty na území MAS Podchlumí (příloha vyžadovaná MAS Podchlumí)

Podrobně viz. kap. 3.2.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

13. Smlouva o spolupráci s dalšími subjekty na území MAS Podchlumí (příloha vyžadovaná MAS Podchlumí)

Podrobně viz. kap. 3.4.4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68



Povinné přílohy žádosti o podporu – Příloha P4A

Osnova studie proveditelnosti – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

1.  INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI 8.  VÝSTUPY PROJEKTU

2.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 9.  FINANČNÍ ANALÝZA

3.  CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM 10.  ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU

4.  PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 11.  ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

5.  ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU A 

PROKÁZÁNÍ NEDOSTATEČNÉ KAPACITY ZAŘÍZENÍ 12.  VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA

6. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 13.  ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

7.  MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 Kapitoly Studie proveditelnosti - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
OBSAH 



Povinné přílohy žádosti o podporu – Příloha P4B

Osnova studie proveditelnosti – Infrastruktura pro základní vzdělávání

1.  INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI 8.  VÝSTUPY PROJEKTU

2.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 9.  FINANČNÍ ANALÝZA

3.  CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM 10.  ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU

4.  PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 11.  ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

5.  ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 12.  VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA

6. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 13.  ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

7.  MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 Kapitoly Studie proveditelnosti - Infrastruktura pro základní vzdělávání
OBSAH 



Povinné přílohy žádosti o podporu – Příloha P4D

Osnova studie proveditelnosti – Infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání

1. INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI 8.  VÝSTUPY PROJEKTU

2.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 9. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

3.  CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM 10.  FINANČNÍ ANALÝZA

4.  PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 11.  ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU

5.  ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 12.  ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK

6.  MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 13.  VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA

7.  TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 14.  ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

 Kapitoly Studie proveditelnosti - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
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 – viz. PŘÍLOHA     
č. 3 – Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 – 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.



Indikátory výstupu – závazné indikátory
Společné pro všechny aktivity – indikátory výstupu:

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Protože žadatelé u projektů aktivit Infrastruktura pro základní vzdělávání a Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání, nevykazují 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.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

5 01 20 - Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let – indikátor výsledku

Protože žadatelé u aktivit zaměřených na děti starší než 3 roky nevykazují 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. 53.



Výpočet ukazatelů CBA – upozornění

Společné pro všechny aktivity:

❖ Pro projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší nebo rovny 5 mil. Kč,
zpracovává žadatel Studii proveditelnosti ve struktuře uvedené v příloze č. 4A/4B/4D
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 68.

❖ Standardní CBA v MS2014+ žadatel nevyplňuje, vyplňuje pouze CBA VP (veřejná
podpora). Kritérium závěrečného ověření způsobilosti projektu „V hodnocení eCBA
projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“ je pro tyto projekty
nerelevantní.

❖ Jako pomůcka, která umožňuje a slouží pro převod agregovaných položek tvořících
peněžní toky z nominálního vyjádření na reálné je u každé výzvy ŘO (DOKUMENTY)
zveřejněna tabulka (excel) „Převodní tabulka nominálních a reálných cen k CBA
analýze“.

Více viz. kap. 3.1.11, 3.2.11 resp. 3.4.11 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy
č. 68



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!

► V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Infrastruktura 
pro předškolní vzdělávání“, „Infrastruktura základních škol“ a 
„Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“.

► Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu.



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 – všechny aktivity – 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 – všechny aktivity

➢ 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

INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

➢ Připravenost projektu 20 / 0

➢ Doba pobytu dítěte v zařízení. 20 / 10 / 0

➢ Projekt je realizován v obci o určitém počtu obyvatel 20 / 10 / 5 / 0

➢ Finanční náročnost projektu 20 / 15 / 10 / 5 / 0
(Kritérium upřednostňuje menší projekty) 

Maximální možný počet bodů je 80, projekt úspěšně projde věcným hodnocením, 

když získá minimálně 40 bodů



Kritéria věcného hodnocení

INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

➢ Připravenost projektu 20 / 0

➢ Výstupy projektu budou sloužit i k mimoškolním 10 / 0
zájmovým aktivitám dětí a mládeže (kroužky).

➢ Projekt je realizován v obci o určitém počtu obyvatel 20 / 10 / 5 / 0

➢ Projekt plánuje vzájemnou spolupráci se školami 
a školskými zařízeními, s kulturními institucemi 10 / 5 / 0 
a dalšími zařízeními pracujícími s dětmi a mládeží 
(knihovny, muzea, NNO) na území MAS Podchlumí. 

➢ Finanční náročnost projektu 20 / 15 / 10 / 5 / 0
(Kritérium upřednostňuje menší projekty) 

Maximální možný počet bodů je 80, projekt úspěšně projde věcným hodnocením, 
když získá minimálně 40 bodů



Kritéria věcného hodnocení

INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

➢ Připravenost projektu 20 / 0

➢ Počet hodin vzdělávání. 20 / 10 / 0

➢ Projekt plánuje vzájemnou spolupráci se školami 

a školskými zařízeními, s kulturními institucemi 20 / 10 / 0 

a dalšími zařízeními pracujícími s dětmi a mládeží 

(knihovny, muzea, NNO) na území MAS Podchlumí. 

➢ Finanční náročnost projektu 20 / 15 / 10 / 5 / 0
(Kritérium upřednostňuje menší projekty) 

Maximální možný počet bodů je 80, projekt úspěšně projde věcným hodnocením, 

když získá minimálně 40 bodů



Kritéria závěrečného ověření - společná

➢ 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 - společná

✓ 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 zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost vzdělávacích zařízení



Kritéria závěrečného ověření – specifická pro jednotlivé 

aktivity

❖ aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:

✓ Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 

2015-2020.

✓ Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018.

✓ Projekt vede k rozšíření stávající kapacity zařízení.

✓ Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území.

✓ Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 

jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).

✓ Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ.



Kritéria závěrečného ověření – specifická pro jednotlivé 

aktivity

❖ aktivita Infrastruktura pro základní vzdělávání:

✓ Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-
2020.

✓ Projekt je v souladu s Akčním plánem vzdělávání (MAP) – nenapravitelné kritérium

✓ Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí: 
• komunikace v cizích jazycích, 
• technických a řemeslných oborů, 
• přírodních věd, práce s digitálními technologiemi.

✓ Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu.

✓ Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy – nenapravitelné kritérium

✓ Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou 
romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).

✓ Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ.



Kritéria závěrečného ověření – specifická pro jednotlivé 

aktivity

❖ aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:

✓ Projekt je v souladu s Akčním plánem vzdělávání (MAP/KAP) – nenapravitelné kritérium

✓ Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí: 

• komunikace v cizích jazycích, 

• technických a řemeslných oborů, 

• přírodních věd, práce s digitálními technologiemi.

✓ Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území

✓ Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako je 

romské obyvatelstvo další osoby s potřebou podpůrných opatření (osoby se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).

✓ Projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity zájmového, neformálního nebo celoživotního 

vzdělávání – nenapravitelné kritérium



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. 53.

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 

1/7



Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 

2/7



Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 

3/7



Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 

4/7



Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 

5/7



Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 

6/7



Podání žádosti o podporu – IS KP14+ - založení žádosti 

7/7



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. 68 s odkazem na kap. č. 6 

těchto pravidel





DĚKUJEME ZA POZORNOST



Kontakty

MAS Podchlumí, z.s.

Holovousy 39

508 01 Hořice

(1. patro OÚ Holovousy)

www.maspodchlumi.cz

E-mail: mas@podchlumi.cz

Telefon: 724 164 673

Konzultační hodiny:

Pondělí až čtvrtek: 7:00 – 15:30

http://www.maspodchlumi.cz/
mailto:mas@podchlumi.cz

