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Název MAS jako nositel strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (doplnit název strategie) 

 
vyhlašuje 

xx. výzvu k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 
oznamuje 

změny v xx. výzvě k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 
----NÁZEV VÝZVY---- 

VAZBA NA PŘÍSLUŠNOU VÝZVU ŘO IROP 
 

 

 

 

Přehled změn 

Položka Popis změny Zdůvodnění změny 

  

 způsob projednání změny 

 dopady změny na žadatele/ 

příjemce a ŘO (případně další 

subjekty implementační 

struktury) 

 případné dopady neprovedení 

změny na žadatele/ příjemce a 

ŘO (případně další subjekty 

implementační struktury) 

 srovnání s úpravou v dalších 

výzvách 

   

   

   

Okomentoval(a): [V.A.1]: V záhlaví může být logo MAS. Ve 
finální verzi výzvy nebude zápatí. 

Okomentoval(a): [J.V.2]: Vyberte jednu možnost 

Okomentoval(a): [MŠ3]: Opatření strategie CLLD 

Okomentoval(a): [MŠ4]: Číslo a název výzvy ŘO IROP 

Okomentoval(a): [P.B.5]: Použije se v případě oznámení 
změny výzvy. 
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Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

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 IROP  

Číslo výzvy MAS 
MAS čísluje své výzvy od jedné pro všechny programy. Takže 
pro IROP může mít např. 2., 6. a 9. výzvu. 

Opatření integrované strategie  

Podopatření integrované strategie Uvede se, jestliže je relevantní. 

Druh výzvy Kolová 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS Nemůže být dřív, než vyhlášení výzvy ŘO IROP. 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+ 

Může být později, než je datum vyhlášení výzvy. 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

Může být později, než je datum vyhlášení výzvy. 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

Nemůže být později, než je uvedeno ve výzvě ŘO IROP.  

Datum zahájení realizace projektu 
Nejdříve 1. 1. 2014; v některých výzvách může být stanoveno 
jiné datum z důvodu podmínek veřejné podpory. 

Okomentoval(a): [V.A.6]: Žlutě označená pole přejímá MAS 
bez změn z výzvy ŘO IROP.   

 
Ostatní pole vyplní MAS v souladu se schválenou strategií a výzvou 

ŘO. 

Okomentoval(a): [V.A.7]: Termíny nastavuje v souladu 

s Metodickým pokynem pro řízení výzev a hodnocení projektů, 

kapitola 5.2.1, body a), d) a e). 
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Datum ukončení realizace 
projektu 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu v MS2014+. 
 
MAS může zkrátit dobu realizace oproti výzvě ŘO. 

Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro výzvu 

Projekty CLLD nedostávají podporu ze státního rozpočtu. 

Míra podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu pro projekt 

 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

V SC 3.1 budou stanoveny maximální celkové výdaje projektu. 
 
Ve výzvě ŘO IROP jsou stanovené pouze limity, vyplývající 
z nadřazené legislativy nebo metodiky. MAS si může stanovit 
výši celkových způsobilých výdajů.  
 
 

Podmínky veřejné podpory  

Forma podpory  

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 
Podle opatření programového rámce pro IROP. 
 
Mohou být užší než ve výzvě ŘO. 

Území realizace  

Na území MAS lze specifikovat místo realizace projektu podle 
schválené strategie CLLD. Místo realizace projektu nemusí 
pokrývat celé území MAS. 

 

V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu 
za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování 
výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku cyklostezek 
za hranicí území MAS; přejezd vozidel hromadné 
dopravy/hasičů za hranice území MAS.  
Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé. 
 

Oprávnění žadatelé 

MAS převezme seznam oprávněných žadatelů, uvedený ve 
výzvě ŘO IROP, nebo z něj vybere žadatele podle schválené 
strategie. Pokud nevyhlásí výzvu pro všechny žadatele, 
uvedené ve strategii, uveřejní informaci o výzvě pro zbývající 
žadatele. 
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Cílová skupina 
MAS převezme seznam cílových skupin, uvedený ve výzvě ŘO 
IROP, nebo z něj vybere cílové skupiny podle schválené 
strategie. 

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 
MAS vybere ze seznamu podporovaných aktivit uvedených ve 
výzvě ŘO IROP a ve schválené strategii. 

Indikátory 

MAS vybírá indikátory z výzvy ŘO IROP, které uvádí ve 
schválené strategii CLLD. Předmětem výběru jsou tzv. 
projektové indikátory, které musí vyplnit žadatel. Projektové 
indikátory jsou tvořené výstupovými indikátory s požadavkem 
na stanovení cílové hodnoty. Dále jsou tvořené vybranými 
výsledkovými indikátory, u kterých je požadováno stanovení 
výchozí a cílové hodnoty. Výčet projektových indikátorů 
zakončují tzv. environmentální indikátory (ENVI), u kterých je 
nutné určit výchozí a cílovou hodnotu.  ENVI indikátory jsou 
dobrovolné pro úroveň strategie, na úrovni projektu jsou 
povinné, tj. hodnoty stanovuje žadatel. Povinnost se vztahuje 
na vybrané aktivity specifického cíle 4.1 (1.2). Dále tabulka 
s indikátory uvedená v Dokumentech pro MAS   
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD. 
 
 

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

MAS uvede povinné přílohy podle výzvy ŘO IROP v souladu 
s podporovanými aktivitami (nebudou uvedeny povinné 
přílohy, které se vztahují k aktivitě, která není ve výzvě MAS 
podporována). MAS může navrhnout další povinné přílohy. 
 
MAS uvede odkaz na kapitolu specifických pravidel pro 
žadatele a příjemce, kde je seznam povinných příloh a jejich 
popis. 
 
Uvede povinné přílohy, které vyžaduje nad rámec příloh, 
uvedených ve výzvě ŘO IROP. 
 
Může doplnit další kapitoly do osnovy studie proveditelnosti a 
zde je uvést.  
 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
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Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

MAS uvede odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele 
pro výzvu ŘO IROP. V případě, že MAS zúží okruh 
podporovaných aktivit, uvede omezení způsobilosti výdajů. 
 
Uvede celý název a obecných a specifických pravidel 
s dodatkem „v aktuálním znění.“ 

Časová způsobilost 
Musí být v rozmezí uvedeném ve výzvě ŘO IROP. 
 
MAS může zkrátit dobu realizace. 

Informace o křížovém financování Křížové financování není možné 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 
Musí být v souladu s informacemi ve výzvě ŘO IROP. 
Uvést informaci, kdy a jak bude nositel o změně výzvy 
informovat veřejnost 

Příjmy projektu  

Způsob hodnocení projektů 
 

Způsob hodnocení žádostí o podporu a minimální bodová 
hranice.   
Aby byl v hodnocení kladen důraz na smysl a výsledky projektů, 
mohou mít kritéria zaměřené na hodnocení proveditelnosti 
projektů podíl v maximální výši 30 % z celkového bodového 
hodnocení (kapitola 6.2.3.2 MPŘVHP). 
 
Postup pro případ, že alokace projektů, které splnily podmínky 
hodnocení, přesahuje celkovou alokaci výzvy. 
 
Posledním bodem je závěrečné ověření způsobilosti projektu 
na CRR. 

Kritéria pro výběr projektů Zde může být odkaz na přílohu výzvy, která obsahuje kritéria. 

Další specifika výzvy  Podle potřeby MAS. 

Forma a způsob podání žádosti o 
podporu 

 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy ŘO IROP 
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Kontakty pro poskytování 
informací 

Kontaktní údaje na pracovníky MAS.  

Seznam příloh výzvy  


