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PROGRAM SEMINÁŘE
• Výzva MAS Podbrněnsko č. 9 – IROP -

Udržitelná a bezpečná doprava II
• Společné informace
• Aktivita Terminály a parkovací systémy
• Aktivita Bezpečnost dopravy
• Aktivita Cyklodoprava
• Společné informace

• Hodnocení a výběr projektů
• Postup podání Žádosti o podporu v systému 

MS2014+
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NADŘAZENÉ VÝZVY
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• Výzva č. 7 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP
• Aktivita Terminály a parkovací systémy
• Aktivita Bezpečnost dopravy
• Aktivita Cyklodoprava

Výzva č. 2 IROP Investice do infrastruktury pro základní a 
střední vzdělávání
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TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ
Terminály a parkovací systémy:
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako

významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž
parametry odpovídají zařazení do odpovídajících kategorie
přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných
parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků
podporujících multimodalitu

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných
systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který
vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční
prostor původně přístupný automobilové dopravě
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TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ
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 orientaci, včetně přechodů
pro chodce a míst pro přecházení

• 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, železniční a
tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace a navazujících bezbariérové komunikace pro pěší

• Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a
pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní
komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních
dopravních systémů)
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TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ
Cyklodoprava:
• Výstavby samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a

chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním
značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b sloužící k dopravě do zaměstnání
škol a za službami

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo
společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a
místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b,
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

• Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru
silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro
cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených
jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami
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TERMÍNY VÝZVY

• Datum a čas vyhlášení výzvy:
• 21. 09. 2020 ve 12:00

• Datum a čas zpřístupnění (MS2014+):
• 21. 09. 2020 ve 12:00

• Datum a čas zahájení příjmu žádostí:
• 21. 09. 2020 ve 12:00

• Datum a čas ukončení příjmu žádostí:
• 19. 03. 2021 ve 12:00

• Datum zahájení realizace projektu:
• Od 1. 1. 2014 

• Datum ukončení realizace projektu:
• Nejpozději do 30. 6. 2023
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• Aktivita Terminály a parkovací systémy
• Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované či zakládané

kraji, organizace zřizované či zakládané obcemi, organizace zřizované či
zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě nebo
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

• Aktivita Bezpečnost dopravy
• Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované či zakládané

kraji, organizace zřizované či zakládané obcemi, organizace zřizované či
zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní
dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty,
s.o. a obchodní společnosti)

• Aktivita Cyklodoprava
• Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané

kraji, organizace zřizované či zakládané obcemi, organizace zřizované či
zakládané dobrovolnými svazky obcí

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
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CÍLOVÁ SKUPINA
• Obyvatelé, 

• návštěvníci,

• dojíždějící za prací a službami, 

• uživatelé veřejné dopravy

• Terminály a parkovací systémy

• Parkovací systémy

• Bezpečnost dopravy

• Cyklodoprava

• Není možné podat 1 projekt s více KA!
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PODPORA
• Celková alokace: 

• 13 254 890,61,- Kč 

• Celková alokace z EFRR: 
• 12 592 146,08,- Kč (pouze 95 %)

• Minimální výše způsobilých výdajů: 
• 400 000,- Kč

• Maximální výše způsobilých výdajů: 
• 3 000 000,- Kč 

• Dotace x spoluúčast žadatele:
• Dotace = 95 % 

• Spoluúčast žadatele = 5 %

• Forma podpory: 
• Dotace – ex–post financování
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ÚZEMÍ REALIZACE
• Území MAS Podbrněnsko

• Odůvodnění případy i mimo MAS, ale takové výdaje jsou nezpůsobilé
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• Projekt může být rozdělen na etapy:
• Etapa nesmí být kratší než 3 měsíce

• Výdaje vynaložené v souvislosti s projektem

• Časová způsobilost: 
• od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním 
žádosti o podporu v systému MS2014+

• Hlavní výdaje projektu:
• Musí tvořit minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu

• Vedlejší výdaje projektu:
• Musí tvořit maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů
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AKTIVITA TERMINÁLY A PARKOVACÍ  SYSTÉMY
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TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY
• Terminál = přestupní uzel veřejné dopravy

• Přestupní uzel = místo ve kterém je cestujícímu umožněn přestup:
• Mezi dvěma linkami pro jeden směr jízdy

• Nebo mezi různými druhy veřejné dopravy

• Terminál může být složen i ze dvou a více oddělených částí, mezi kterými 
existuje přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně 
bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem do max. 200 m

• Projekt terminálu musí: 
• splňovat min. parametry na řešení pěší, cyklistické a individuální dopravy

• Zohledňovat vybavení jednotlivých kategorií přestupních uzlů dle ČSN 73 6425-2

• Terminál dle ČSN 73 6425-2 dle funkce a významu:
• Přestupní zastávky a uzly městské linkové osobní dopravy

• Přestupní uzly regionálního významu

• Přestupní uzly nadregionálního významu

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY
• Terminál dle ČSN 73 6425-2 dle velikosti:

• Přestupní zastávky

• Stanoviště

• Stanice

• Nádraží 

• V rámci pravidel výzva 53 IROP Přestupní zastávka:
• Přestupní uzel malého dopravního významu – 2 nebo 3 odjezdová stání a pro 

cestující je umožněn přestup mezi linkami veřejné dopravy

• V rámci pravidel výzva 53 IROP zastávka:
• Předepsaným způsobem označený prostor pro zastavení vozidla veřejné dopravy, 

související nástupiště a vybavení v prostoru terminálu

• V rámci pravidel výzva 53 IROP Samostatná/izolovaná zastávka:
• Předepsaným způsobem označený prostor pro zastavení vozidla veřejné dopravy, 

související nástupiště a vybavení umístěné na silnici nebo komunikaci mimo 
přestupní uzel

• Podlahová plocha vyčleněná pro komerční účely na terminálu max. 25 % 
podlahové plochy budov

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY
• Parkovací systém P+R = parkoviště, parkovací dům, jeho část, část 

pozemní komunikace nebo terminálu zahrnující parkovací plochy 
pro osobní automobily cestujících, kteří v přímé návaznosti na 
zaparkování vozidla na dobu kratší než 24 hodin využívají veřejnou 
dopravu

• Parkovací systém K+R = část parkoviště, parkovacího domu, 
pozemní komunikace nebo terminálu zahrnující pruhy určené k 
uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou pro 
vystoupení/nastoupení cestujících, kteří následně/předtím v 
přímé návaznosti využijí veřejnou dopravu

• Parkovací systém B+R = parkoviště, parkovací dům, jeho část nebo 
část terminálu zahrnující parkovací plochy pro jízdní kola 
cestujících, kteří v přímé návaznosti na zaparkování jízdního kola 
na dobu většinou katší než 24 hodin využívají veřejnou dopravu
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TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY
• Parkovací systém P+R, K+R a B+R musí být součástí terminálu 

(přestupního uzlu), nebo mezi ním a samostatnou/izolovanou 
zastávkou, stanici nebo přestupním uzlem musí existovat přímé 
propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně 
bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem pro chodce o 
délce max. 200 m

• Počátečním nebo koncovým bodem takového propojení může být 
nap. Vchod/vstup na parkoviště, okraj nástupiště, okraj prostoru 
pro čekající cestující, vchod do výpravní budovy apod.  

• Počátečním nebo koncovým bodem takového propojení nemůže 
být okraj pozemku
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TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY
• Samostatný parkovací systém je systém, který není součásti 

terminálu v IROP a nezahrnuje infrastrukturu pro veřejnou 
dopravu 

• Samostatný systém P+G = parkoviště, parkovací dům nebo část 
pozemní komunikace zahrnující parkovací plochy pro osobní 
automobily cestujících, kteří v přímé návaznosti na zaparkovaní 
vozidel na dobu kratší než 24 hodin pokračují v cestě pěšky
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TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY
• Rekonstrukce/modernizace terminálu nebo parkovacího systému

= stavební úpravy přestupního uzlu, parkoviště, parkovacího 
domu, jimiž dochází minimálně k přestavbě zemního tělesa nebo 
konstrukčních vrstev komunikací a zpevněných ploch pro vozidla a 
chodce (cestující), a jejíchž výsledkem je zachování nebo navýšení 
kapacity terminálu nebo parkovacího systému

• Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a 
technickými normami, min.:
• Vyhláška č. 294/2015 Sb.

• Vyhláška č. 398/2009 Sb.

• ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6425-2, ČSN 73 6425-1, 
ČSN 73 6056, ČSN EN 13 201, 

• TP 170, TKP Kapitola 15
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HLAVNÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ 
• Hlavní výdaje projektu – min. 85 %:

• Stavby
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HLAVNÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ
• Hlavní výdaje projektu – min. 85 %:

• Stavby
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HLAVNÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ
• Hlavní výdaje projektu – min. 85 %:

• Pořízení majetku

• DPH
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Stavby
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Pořízení majetku

• Nákup pozemků většinou max. 10 % CZV
• Více viz specifická pravidla výzvy č. 53 IROP kap. 3.6 Způsobilost výdajů 

v případě pořízení nemovitostí část Podmínky pořízení nemovitostí 
platné pro žádosti o podporu podané do výzev integrovaných nástrojů 
CLLD vyhlášených po revizi 1.4 Specifických pravidel vydaných dne 8. 
10. 2019
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Projektová dokumentace
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Zabezpečení výstavby
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

• Povinná publicita

• DPH

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



VÝDAJE NEZPŮSOBILÉ
Za nezpůsobilé se považují výdaje spojené s realizací části projektu, která 
zasahuje mimo území MAS vymezené v integrované strategii CLLD.

• ýdaje na realizaci části parkovacího systému odpovídající podílu počtu 
nových nebo rekonstruovaných/modernizovaných parkovacích míst, která 
nevyplývají z dopravně inženýrské analýzy kapacitního řešení celého 
parkoviště pro podporu multimodality, na celkovém počtu nových nebo 
rekonstruovaných/modernizovaných parkovacích míst,

• výdaje na realizaci elektronického informačního systému pro cestující 
veřejnou dopravou v projektu samostatného parkovacího systému,

• výdaje na realizaci samostatných objektů pro komerční aktivity a 
venkovních ploch pro stánkový prodej,

• výdaje na reklamní zařízení,

• výdaje na sochy, kašny a jiná umělecká díla,

• výdaje na běžnou údržbu, souvislou údržbu a opravu pozemních 
komunikací,

• A mnohé další viz Specifická pravidla výzvy č. 53 IROP 

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY 
- UPOZORNĚNÍ
• Před podáním žádosti o podporu není možné realizovat tyto aktivity (dle

přílohy č. 6 Motivační účinek projektů v souladu s nařízení Komise (EU) č.
651/2014 Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko

Činnosti, které je možné zahájit

před podáním žádosti o podporu

Činnosti, které není možné zahájit

před podáním žádosti o podporu

Složení kauce na nákup nemovitostí před podáním žádosti o 

podporu je možné, pokud bude písemně ošetřeno, že 

v případě neschválení žádosti o podporu bude kauce v plné 

výši vrácena žadateli bez jakýchkoli sankcí pro žadatele. 

Uzavření kupní smlouvy na nákup nemovitosti, bude-li 

pořizovací cena zahrnuta ve způsobilých výdajích.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nákup nemovitosti za 

podmínky, že účinnost smlouvy nastane nejdříve v den podání 

žádosti o podporu (nutno ošetřit ustanovením ve smlouvě).

V případě dřívější účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí musí 

smlouva obsahovat odkládací podmínky, podle kterých bude 

kupní smlouva uzavřena po podání žádosti o podporu, 

případně po jejím schválení. 

Neschválení žádosti o podporu a neuzavření kupní smlouvy 

musí být pro žadatele bez sankce. 

Pokud by žadatel smlouvu o smlouvě budoucí na nákup 

nemovitosti uzavíral s vědomím sankcí, které by nesl v případě 

neodkoupení nemovitosti, motivační účinek by nebyl splněn a 

podpora by nemohla být poskytnuta.

Pořízení znaleckého posudku na ocenění nemovitosti, která je 

předmětem nákupu.
Nákup movitého majetku (například vybavení staveb).



TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY 
- UPOZORNĚNÍ
• Před podáním žádosti o podporu není možné realizovat tyto aktivity (dle

přílohy č. 6 Motivační účinek projektů v souladu s nařízení Komise (EU) č.
651/2014 Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko

Činnosti, které je možné zahájit

před podáním žádosti o podporu

Činnosti, které není možné zahájit

před podáním žádosti o podporu

Realizace zadávacích/výběrových řízení na zpracovatele 

projektové nebo zadávací dokumentace, na poskytování 

právního, technického, finančního či ekonomického 

poradenství – pouze v rozsahu nezbytně nutném pro 

přípravu žádosti o podporu.

Zahájení zadávacích/výběrových řízení a/nebo uzavření 

smlouvy k činnostem, které nespadají do přípravných prací.

Při volbě postupu zadání zakázky zadavatel musí zohlednit nejen pravidla pro zadávání zakázek IROP (zejména soulad se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, nebo s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020), ale i podmínku

dodržení motivačního účinku.

Zpracování:

- projektových dokumentací,

- zadávacích podmínek,

- studie proveditelnosti a dalších podkladů pro podání 

žádosti,

- zajištění inženýringu projektu.



INDIKÁTORY
• Výstupu:

• 7 52 01- Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních
terminálů ve veřejné dopravě

• 7 40 01 - Počet vytvořených parkovacích míst

• 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola

• Všechny indikátory výstupu jsou povinné k výběru a k naplnění

• Environmentální indikátor
• 7 51 10 - Počet osob přepravených veřejnou dopravou

• Metodické listy indikátorů v příloze č. 3 Specifických
pravidel výzvy č 53. IROP

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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VEŘEJNÁ PODPORA
• Podpořeny budou projekty v souladu s nařízením Komise (EU) č.

651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s článnky 107 a
108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem. Na aktivitu se vztahuje motivační účinek.

• Infrastruktura musí být k dispozici uživatelům, kteří o ni projeví zájem,
za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek. Cena
účtovaná za užívání infrastruktury musí odpovídat ceně tržní.

• Veškerá infrastruktura, která obdrží podporu, zůstane ve vlastnictví
příjemce podpory. Pokud se příjemce rozhodne, že sám nebude
provozovatelem infrastruktury, vybere provozovatele na základě
otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení,
aby se zajistil pronájem za tržní cenu.

• Komerční prostory v rámci terminálů budou pronajaty na základě
otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení.

• Více viz Specifická pravidla výzvy č. 53 IROP

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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CBA
• Projekty, které mají CZV nižší nebo rovny 100 mil.

Kč
• Pouze studie proveditelnosti -> ne modul v

MS2014+

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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AKTIVITA BEZPEČNOST DOPRAVY

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



BEZPEČNOST DOPRAVY
• Rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší 

zahrnuje stavební úpravy stávající komunikace spojené s 
přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev 
komunikace, jejímž výsledkem je změna nivelity, 
směrového vedení nebo šířkového uspořádání 
komunikace

• Rekonstrukce/modernizace se rovněž týká stavebních 
úprav mostních objektů

• Technické řešení musí být v souladu s platnou 
legislativou a technickými normami, zejména potom:
• vyhláškou č. 398/2009 Sb., 

• ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, 

• TP 179, TP 170, TP 103, TP 218, 

• TKP Kapitola 15

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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HLAVNÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ 
• Hlavní výdaje projektu – min. 85 %:

• Stavby

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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HLAVNÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ
• Hlavní výdaje projektu – min. 85 %:

• DPH

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
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osoby ohrožené sociálním vyloučením
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Stavby

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Projektová dokumentace

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
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Podbrněnsko



VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ
• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:

• Nákup pozemků většinou max. 10 % CZV
• Více viz specifická pravidla výzvy č. 53 IROP kap. 3.6 Způsobilost výdajů 

v případě pořízení nemovitostí část Podmínky pořízení nemovitostí 
platné pro žádosti o podporu podané do výzev integrovaných nástrojů 
CLLD vyhlášených po revizi 1.4 Specifických pravidel vydaných dne 8. 
10. 2019

• Zabezpečení výstavby

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

• Povinná publicita

• DPH
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VÝDAJE NEZPŮSOBILÉ
Za nezpůsobilé se považují výdaje spojené s realizací části projektu, která 
zasahuje mimo území MAS vymezené v integrované strategii CLLD.

• výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci polních a lesních cest,

• výdaje na běžnou údržbu, souvislou údržbu a opravu pozemních 
komunikací včetně chodníků, 

• výdaje na práce zahrnuté do údržby mostů podle technických podmínek, 
včetně prací pro zajištění funkčního stavu mostu nebo propustku (údržba a 
opravy), 

• výdaje na realizaci nástupišť, přístřešků a čekáren železničních zastávek a 
zastávek vodní dopravy, 

• výdaje na bezbariérové úpravy vstupů do budov,

• výdaje na realizaci parkovišť pro automobily, 

• výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování 
studie proveditelnosti,

• výdaje spojené s řízením a administrací projektu,

• A mnohé další viz Specifická pravidla výzvy č. 53 IROP 

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



INDIKÁTORY
• Výstupu:

• 7 50 01 - Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v
dopravě – vždy je dosažené hodnota 1

• Všechny indikátory výstupu jsou povinné k výběru a k naplnění

• Protože žadatel nevykazuje žádný indikátor výsledku, je
nutné plánované výsledky projektu stručně popsat o
textového pole s název Co je cílem projektu? Na záložce
Popis projektu

• Metodické listy indikátorů v příloze č. 3 Specifických
pravidel výzvy č 53. IROP

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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VEŘEJNÁ PODPORA
• Nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku

107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

• Projekty, které mají CZV nižší nebo rovny 100 mil.
Kč

• Pouze studie proveditelnosti -> ne modul v
MS2014+

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
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CBA



AKTIVITA CYKLODOPRAVA

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



CYKLODOPRAVA
• Rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší 

zahrnuje stavební úpravy stávající komunikace spojené s 
přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev 
komunikace, jejímž výsledkem je změna nivelity, 
směrového vedení nebo šířkového uspořádání 
komunikace

• Rekonstrukce/modernizace se rovněž týká stavebních 
úprav mostních objektů

• Technické řešení musí být v souladu s platnou 
legislativou a technickými normami, zejména potom:

• vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 
6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TKP Kapitola 
15
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CYKLODOPRAVA
• Pokud žadatel zamýšlí na částí úseku komunikace pro 

cyklisty upravit provoz ve smyslu § 77 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací, ve 
znění pozdějších předpisů, udělením výjimky ze zákazu 
vjezdu motorových vozidel na nemotoristickou 
komunikaci, musí v kapitole č. 8 Studie proveditelnosti 
popsat rozsah uvažované výjimky

• Zahrnuje-li projekt více samostatných řešení, musí být 
zaměření každé z izolovaných částí projektu v souladu s 
hlavními podporovanými aktivitami v aktivitě SC 1.2 
„Cyklodoprava“, např. nelze realizovat samostatnou 
stezku pro cyklisty v jedné části města a pouze stojany 
na jízdní kola v jiné části města

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
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HLAVNÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ 
• Hlavní výdaje projektu – min. 85 %:

• Stavby
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HLAVNÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ 
• Hlavní výdaje projektu – min. 85 %:

• Stavby
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Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



HLAVNÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ
• Hlavní výdaje projektu – min. 85 %:

• DPH
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Stavby
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Projektová dokumentace
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ
• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:

• Nákup pozemků většinou max. 10 % CZV
• Více viz specifická pravidla výzvy č. 53 IROP kap. 3.6 Způsobilost výdajů 

v případě pořízení nemovitostí část Podmínky pořízení nemovitostí 
platné pro žádosti o podporu podané do výzev integrovaných nástrojů 
CLLD vyhlášených po revizi 1.4 Specifických pravidel vydaných dne 8. 
10. 2019

• Zabezpečení výstavby
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE ZPŮSOBILÉ

• Vedlejší výdaje projektu – max. 15 %:
• Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

• Povinná publicita

• DPH
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VÝDAJE NEZPŮSOBILÉ
Za nezpůsobilé se považují výdaje spojené s realizací části projektu, která 
zasahuje mimo území MAS vymezené v integrované strategii CLLD.

• výdaje na práce zahrnuté do údržby mostů podle technických podmínek, 
včetně prací pro zajištění funkčního stavu mostu nebo propustku (údržba a 
opravy),

• výdaje na realizaci úschoven, parkovacích domů a parkovacích věží pro 
jízdní kola a jiných zařízení ke zpoplatněnému parkování jízdních kol, 
výdaje na realizaci nástupišť, přístřešků a čekáren zastávek veřejné 
dopravy,

• výdaje na bezbariérové úpravy vstupů do budov,

• výdaje na realizaci parkovišť pro automobily,

• výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, s výjimkou zpracování 
studie proveditelnosti,

• výdaje spojené s řízením a administrací projektu,

• výdaje na nákup nemovitostí mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 
odst. 7 zákona o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

• A mnohé další viz Specifická pravidla výzvy č. 53 IROP 
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INDIKÁTORY
• Výstupu:

• 7 61 00 - Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

• 7 62 00 – Délká rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

• 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro kola

• Všechny indikátory výstupu jsou povinné k výběru a k naplnění

• Protože žadatel nevykazuje žádný indikátor výsledku, je
nutné plánované výsledky projektu stručně popsat o
textového pole s název Co je cílem projektu? Na záložce
Popis projektu

• Metodické listy indikátorů v příloze č. 3 Specifických
pravidel výzvy č 53. IROP
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VEŘEJNÁ PODPORA
• Nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku

107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

• Projekty, které mají CZV nižší nebo rovny 100 mil.
Kč

• Pouze studie proveditelnosti -> ne modul v
MS2014+
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POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O PODPORU
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POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 
• Téměř pro většinu povinných příloh k žádosti:

a) Relevantní: žadatel splňuje definici (dle pravidel) 
• např. Studie proveditelnosti, Doklady o právní subjektivitě atd.
• musí vyplnit a odevzdat při podání žádosti o podporu

b) Nerelevantní: 
• Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel 

nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění 
nedoložení povinné přílohy.

• pokud neodevzdá bude žadatel vyzván k doložení v rámci 
hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
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POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI -
SPOLEČNÉ
1. Plná moc
2.Zadávací a výběrová řízení
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele - 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
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2. ZADÁVACÍ A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
• ŽADATEL NEMÁ POVINNOST PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O 

PODPORU MÍT UZAVŘENÉ ZADÁVACÍ A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ!!!

• Specifická pravidla: „Jako povinnou přílohu žádosti o podporu 
žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, 
kterou uplatňuje v projektu. Smlouvu přiloží na záložku Veřejné 
zakázky k odpovídající zakázce.“

• Správným výkladem je, že pokud žadatel disponuje ukončeným 
zadávacím a výběrovým řízením, tak ho zadává do systému při 
podávání Žádosti o podporu. 

• Neznamená to ovšem, že každý žadatel by byl nucen mít uzavřené 
zadávací a výběrové řízení při podávání žádosti o podporu.

• Pokud žadatel nemá uzavřené ZaVŘ, jedná se o nerelevantní 
přílohu.
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5. STUDIE PROVEDITELNOSTI
• Příloha č. 3/4/5 OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - výzvy MAS 

Podbrněnsko č. 9 – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava II
• Použít tuto – je doplněna a rozšířena oproti Osnově studie proveditelnosti 

od IROP/specifická pravidla výzvy č. 53 IROP
• Slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu a usnadňuje

podání žádosti o podporu v MS2014+, neboť mnoho údajů, uváděných ve
Studii, bude využito při vyplňování elektronického formuláře žádosti.

• Např. charakteristika projektu, podrobný popis projektu, technické a
technologické řešení projektu, finanční analýza rizik, výstupy projektu atd.

• Jedná se o relevantní povinnou přílohu pro všechny žadatele

• Výrazně doporučuji!
• Dopisovat informace do Osnovy studie proveditelnosti (snazší pro žadatele i 

kontrolu)
• Nevynechávat nerelevantní body, ale napsat, že je nerelevantní pro tento 

projekt (pokud nebude zřejmé ani z jiných částí, je možné, že bude vrácena)
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6. KARTA SOULADUPROJEKTU S 
PRINCIPY UDRŽITELNÉ MOBILITY
• Příloha č. 5 Specifických pravidel výzvy č. 53 IROp
• 4 dílčí Karty

• Úvodní informace – název, popis projektu, žadatel
• Soulad se strategií udržitelné mobility – návaznosti na 

strategické dokumenty, zlepšení kvality ovzduší, 
příspěvek k naplnění principů udržitelné mobility
• Integrovanost řešení – navazující projekty, synergie a 

komplementarita
• Participativní přístup při přípravě projektu – jak byl 

zveřejněn nebo projednán

• Povinná příloha pro všechny žadatele
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POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI –
TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY
8. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících

9. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva 
nahrazující územní řízení

10. Žádost o stavení povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující stavební povolení

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

12.Položkový rozpočet stavby

13. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je 
předmětem projektu

14.Strategický rozvojový dokument žadatele, případně obdobný typ 
dokumentu dle žadatele  - kritérium VH č. 2

15.Čestné prohlášení, že realizace projektu (stavební práce) nepodléhá 
stavebnímu řízení - kritérium VH č. 1
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12. POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY
• Položkový rozpočet stavby dle příslušného stupně projektové 

dokumentace
• Žadatel dokládá jeho originál ve formátu pdf jako povinnou přílohu

• Nutno členit na stavební objekty (či stavební / funkční celky či 
podobné části) a to dle jasného vymezení mezi hlavní a vedlejší 
aktivity projektu

• Pokud PD ve stupni pro stavební povolení/ohlášení, potom 
členění:

• Pokud není – tisk a zvýraznění zvýrazňovačem, případně další 
tabulka excel!
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12. POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY
• Pokud ve stupni připravenosti k realizaci stavby/k 

zahájení zadávacího nebo výběrového řízení, 
potom:
• Dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 v platném 

znění)
• Ve formátu PDF a v el. podobě ve formátu esoupis, xc4, 

excel nebo obdobné

• Po ukončení ZaVŘ:
• Žadatel odevzdá položkový rozpočet v daném stupni 

stavebního povolení / ohlášení a zároveň i „vysoutěžený“ 
položkový rozpočet stavby. 
• Ve formátu PDF a v el. podobě ve formátu esoupis, xc4, 

excel nebo obdobné
• Celkem tedy 4!

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



14. STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT ŽADATELE, 
PŘÍPADNĚ OBDOBNÝ TYP DOKUMENTU DLE ŽADATELE –
KRITÉRIUM VH Č.2

• Povinná příloha pro věcné hodnocení – kritérium:
• č. 2 Strategický rozvojový dokument

• Relevantní – pokud si žadatel nárokuje vyšší bodové hodnocení 
uvedeného kritéria

• Více viz jednotlivá kritéria

• Nerelevantní příloha – prázdný papír, nedoložení, obsah 
neodpovídá 
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15. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE REALIZACE PROJEKTU 
(STAVEBNÍ PRÁCE) NEPODLÉHÁ STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ –
KRITÉRIUM VĚCNÉHO HODNOCENÍ Č. 1

• Povinná příloha pro věcné hodnocení – kritérium:
• č. 1 Technická připravenost projektu

• Vzor je součástí výzvy MAS – příloha č. 6

• Relevantní – pouze pokud v rámci projektu budou stavební práce, 
které ovšem nepodléhají stavebnímu řízení, v ostatních případech 
nerelevantní

• Více viz jednotlivá kritéria

• Nerelevantní příloha – prázdný papír, nedoložení, obsah 
neodpovídá 
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POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI – BEZPEČNOST 
DOPRAVY A CYKLODOPRAVA
8. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 

územní řízení

9. Žádost o stavení povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 
stavební povolení

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

11. Položkový rozpočet stavby – stejné jako aktivita Terminály a park. systémy

12. Doklady k výkupu nemovitostí – příloha zrušena

13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – příloha zrušena

14. Smlouva o spolupráci

15. Čestné prohlášení, že realizace projektu (stavební práce) nepodléhá 
stavebnímu řízení - kritérium VH č. 1 - stejné jako aktivita Terminály a park. 
systémy

16. Strategický rozvojový dokument žadatele, případně obdobný typ dokumentu 
dle žadatele - kritérium VH č. 2 - - stejné jako aktivita Terminály a park. systémy
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14. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

• Pokud je projekt realizován na území více 
obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí
• Smlouva musí stanovit:

• Práva a povinnosti žadatele a ostatních obcí
• Způsob finančního a majetkoprávního vypořádání mezi 

stranami v období přípravy, realizace a udržitelnosti
• Lze využít vzor partnerské smlouvy – příloha č. 16 

Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP
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PŘÍLOHY VÝZVY
• Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti

• Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

• Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti - Aktivita 
Terminály a parkovací systémy

• Příloha č. 4 Osnova studie proveditelnosti - Aktivita 
Bezpečnost dopravy

• Příloha č. 5 Osnova studie proveditelnosti - Aktivita 
Cyklodoprava

• Příloha č. 6 Čestné prohlášení, že realizace projektu (stavební 
práce) nepodléhá stavebnímu řízení

• Jednotlivá kritéria pro hodnocení projektu – níže v 
prezentaci
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ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
• 1. Hodnocením formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti: 

pro kladné hodnocení je nutnost splnit veškerá stanovená kritéria 
(viz Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti);

• 2. Věcným hodnocením: pro kladné hodnocení je nutnost získat 
min. 50 bodů z celkových 100 bodů ze všech kritérií (viz Příloha č.2 
Kritéria věcného hodnocení);

• 3. Výběrem projektů: v případě vyšší alokace projektů, které 
splnily podmínky obou výše zmíněných hodnocení, než je celková 
alokace výzvy, jsou takové projekty zařazeny na seznam tzv. 
náhradních projektů.

• Závěrečné ověřené způsobilosti projektů provádí CRR.

• Základním dokumentem pro hodnocení jsou INTERNÍ POSTUPY 
MAS PODBRNĚNSKO IROP
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HODNOCENÍ A VÝBĚR 
PROJEKTŮ
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INTERNÍ POSTUPY IROP MAS 
PODBRNĚNSKO
• Základní dokument vymezující veškeré úkony spojené s výzvami MAS Podbrněnsko

• Dostupný na webu MAS Podbrněnsko (http://bit.ly/2nYYoKJ)

• Struktura:
• 1 Identifikace MAS
• 2 Administrativní kapacity
• 3 Příprava a vyhlášení výzvy MAS
• 4 Hodnocení a výběr projektů 
• 5 Výběr projektů
• 6 Přezkum hodnocení projektů
• 7 Postupy pro posuzování změn projektů
• 8 Auditní stopa, archivace
• 9 Komunikace se žadateli
• 10 Spolupráce s externími subjekty
• 11 Nesrovnalosti a stížnosti
• 12 Seznam použitých zkratek
• 13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko
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HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

• Maximálně 75 pracovních dní (PD) ze strany 
MAS Podbrněnsko
• 40 PD Hodnocení formální náležitostí a podmínek 

přijatelnosti
• 20 PD Věcné hodnocené
• 15 PD Výběr projektů

• Vždy lhůty pozastaveny po dobu vrácení žádosti, 
přezkumy atd. 
• 20 PD Přezkum hodnocení projektů
• Až max. 20 PD Vrácení žádosti k přepracování FNP –

2x 5 PD + 5 PD prodloužení v odůvodněných 
případech!
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KRITÉRIA
• Slouží pro posouzení žádosti v dané výzvě

• Vždy uvedeny jako příloha konkrétní výzvy

• Dle funkce:
a) Vylučovací – nabývá hodnot splněno/nesplněno a v případě hodnocení 

nesplněno je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení
b) Hodnotící – míra naplnění kritéria je hodnocena body, definice dosažení 

bodového hodnocení i konkrétní výše je stanovena u každého kritéria 
zvlášť

• Dle druhu:
a) Napravitelná – v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění či k 

úpravě žádosti o podporu tak, aby kritérium naplňoval,
b) Nenapravitelná – v případě nesplnění pouze jediného nenapravitelného 

kritéria je žádost o podporu vyřazena z dalšího procesu hodnocení
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HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH 
NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
• Posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v 

příslušné výzvě MAS, hodnotitelnosti žádosti o podporu a naplnění 
nezbytných administrativních požadavků

• Provedeno do 40 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o 
podporu

• Provádějí 2 hodnotitelé z řad pracovníků Kanceláš MAS Podbrněnsko

• Kritéria FNP napravitelná -> zjištěné nedostatky při kontrole:
• Žadatel vyzván k doložení a opravě nedostatků konkrétního kritéria interní depeší v 

systému MS2014+, včetně lhůty pro vypořádání
• Lhůta se stanovuje na 5 pracovních dní od data doručení požadavku (interní depeše) v 

systému MS2014+
• V odůvodněných případech možnost prodloužení o 5 PD
• Celkově je možné žadatele vyzvat k doplnění / upřesnění maximálně 2x
• Vyzvat k nápravě jen na základě KL!

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH 
NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

• K další fázi hodnocení všech projektů v rámci jedné výzvy je přistoupeno 
až po uplynutí doby pro přezkum, případně po vyřízení všech žádostí o 
přezkum

• Možnost poslat Vzdání se práva na podání Žádosti o přezkum
• Vzor zasílán společně s výsledkem hodnocení
• Pokud se vzdají všichni, dojde k urychlení procesu a přistoupí se k věcnému 

hodnocení dříve

• Kritéria
• Nenapravitelná – nesplnění i pouze jediného znamená okamžité ukončení 

administrace
• Napravitelná 

• Hodnocení 
• Splněné
• Nesplněno
• Nehodnoceno
• Nerelevantní

Výzva č. IROP MAS 
Podbrněnsko



HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH 
NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

• Kritéria formálních náležitostí
• Platí pro všechny projekty

• Kritéria podmínek přijatelnosti – obecná
• Platí pro všechny projekty

• Kritéria přijatelnosti – Aktivita Terminály a parkovací 
systémy
• Pouze pro projekty s uvedenou aktivitou, pro ostatní nerelevantní

• Kritéria přijatelnosti – Aktivita Bezpečnost dopravy
• Pouze pro projekty s uvedenou aktivitou, pro ostatní nerelevantní

• Kritéria přijatelnosti – Aktivita Cyklodoprava
• Pouze pro projekty s uvedenou aktivitou, pro ostatní nerelevantní

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
• 1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě:

Kritérium hodnotí splnění předepsané formy žádosti o podporu 
a obsahové splnění všech náležitostí v souladu s vyhlášenou 
výzvou MAS Podbrněnsko, spolek.

• 2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem 
žadatele:

Kritérium hodnotí oprávněnost osoby k podpisu konkrétní 
žádosti o podporu v souladu s vyhlášenou výzvou MAS 
Podbrněnsko, spolek.

• 3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 
náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS: 

Kritérium hodnotí doložení všech požadovaných příloh k 
žádosti o podporu a jejich náležitosti obsahu příloh dle souladu 
s vyhlášenou výzvou MAS Podbrněnsko, spolek.

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI - OBECNÁ
• 1. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný: Kritérium 

hodnotí trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele –
NENAPRAVITELNÉ KRITÉRIUM! (ČP v MS2014+)

• 2. Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 
1.2 a výzvu MAS: Kritérium hodnotí žadatele a příjemce podpory, 
zda splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu 
MAS Podbrněnsko, spolek.– NENAPRAVITELNÉ KRITÉRIUM!

• 3. Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD: Kritérium 
hodnotí, zdali je projekt v souladu s integrovanou strategií CLLD –
NENAPRAVITELNÉ KRITÉRIUM!

• 4. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS: Kritérium 
hodnotí žádost o podporu a předkládaný projekt, zda je svým 
zaměřením v souladu s výzvou MAS Podbrněnsko, spolek.

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI - OBECNÁ
• 5. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny: Kritérium hodnotí 
žádost o podporu a předkládaný projektu, zda splňuje stanovené 
hranice minimálních a maximálních celkových způsobilých výdajů.

• 6. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy MAS.: Kritérium hodnotí žádost o podporu a 
samotný předkládaný projekt, zda je svým zaměřením v souladu s 
cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS Podbrněnsko, spolek.

• 7. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny: Kritérium hodnotí projekt, zda jeho rozpočet 
respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

• 8. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná: Kritérium hodnotí 
projekt, zda potřebnost realizace je odůvodněná.

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI - OBECNÁ
• 9. Výsledky projektu jsou udržitelné: Kritérium hodnotí projekt a 

jeho výsledky, zdali jsou udržitelné.

• 10. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit 
IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, 
rovnost mužů a žen): Kritérium hodnotí projekt a jeho vliv na 
horizontální priority IROP jako jsou: udržitelný rozvoj, rovné 
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen.

• 11. Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.: Kritérium hodnotí, 
zdali je ve studii proveditelnosti popsána administrativní, finanční 
a provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu. 

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI –
TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY
• 1. Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020: 

Kritérium hodnotí soulad předkládaného projektu s Dopravní 
politikou ČR 2014-2020.

• 2. Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní 
prostředí: Kritérium hodnotí projekt, zda není zaměřena na 
výstavbu či vybudování nové školy.

• NERELEVANTNÍ PRO AKTIVITU BEZPEČNOST DOPRAVY 
A CYKLODOPRAVA

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI –
BEZPEČNOST DOPRAVY
• 1. Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020: 

Kritérium hodnotí soulad předkládaného projektu s Dopravní 
politikou ČR 2014-2020.

• 2. Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní 
prostředí: Kritérium hodnotí projekt, zda není zaměřena na 
výstavbu či vybudování nové školy.

• 3. Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti: Kritérium hodnotí 
žádost o podporu a předkládaný projekt, zda svou realizací 
přispívá ke zvýšení bezpečnosti.

• NERELEVANTNÍ PRO AKTIVITU TERMINÁLY A 
PARKOVACÍ SYSTÉMY A CYKLODOPRAVA

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI –
CYKLODOPRAVA
• 1. Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020: 

Kritérium hodnotí soulad předkládaného projektu s Dopravní 
politikou ČR 2014-2020.

• 2. Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní 
prostředí: Kritérium hodnotí projekt, zda není zaměřena na 
výstavbu či vybudování nové školy.

• 3. Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické 
dopravy ČR pro léta 2013-2020.: Kritérium hodnotí žádost o 
podporu a předkládaný projekt, zda svou realizací přispívá ke 
zvýšení bezpečnosti.

• NERELEVANTNÍ PRO AKTIVITU TERMINÁLY A 
PARKOVACÍ SYSTÉMY A BEZPEČNOST DOPRAVY

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



VĚCNÉ HODNOCENÍ
• Cílem je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k 

naplňování věcných cílů programu a umožnit 
srovnání projektů podle jejich kvality
• Pouze projekty s kladným výsledkem z FNP
• Provedeno do 20 pracovních dnů od ukončení 

kontroly podmínek přijatelnosti a formálních 
náležitostí
• Provádí Výběrová komise (orgán MAS) jako celek

• Průběh jednání VK – min. 2 schůzky

• V této fázi se žádost nevrací pro doplnění či 
dopracování!

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



VĚCNÉ HODNOCENÍ
• Pro splnění věcného hodnocení je nutné získat min. 

50 % bodů, konkrétně 50 bodů
• V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí datum 

a čas podání žádosti o podporu v MS2014+.
• K další fázi hodnocení všech projektů v rámci jedné 

výzvy je přistoupeno až po uplynutí doby pro 
přezkum, případně po vyřízení všech žádostí o 
přezkum

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
• Kritéria věcného hodnocení pro všechny aktivity:

• Společné pro všechny projekty
• 3 kritéria – max. bodový zisk 50 bodů a min. bodový zisk 15 bodů

• Kritéria věcného hodnocení dle aktivit:
• Terminály
• Parkovací systémy
• Bezpečnost dopravy
• Cyklodoprava

• V každém 5 kritérií – max. bodový zisk 50 bodů a min. bodový zisk 8 
bodů

• Vždy relevantní pouze dle aktivity, ostatní nerelevantní

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – PRO 
VŠECHNY AKTIVITY
• 1. Technická připravenost projektu: Kritérium hodnotí 

technickou připravenost projektu (ke dni podání žádosti o 
podporu).

• 2. Strategický rozvojový dokument: Kritérium hodnotí, zda je 
plánovaný projektový záměr uveden ve Strategickém 
rozvojovém dokumentu žadatele, případně obdobný 
dokument dle typu žadatele (ke dni podání žádosti o 
podporu). 

• 3. Vegetace a zeleň: Kritérium hodnotí, zda součástí projektu 
jsou i výdaje na vegetační úpravy, včetně zeleně (v době 
podání žádosti o podporu).

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
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KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ -
TERMINÁLY
• 4. Přestup mezi druhy veřejné dopravy: Kritérium hodnotí projekt, zda je 

navržen jako přestupní uzel mezi více druhy dopravy (v době podání 
žádosti o  podporu).

• 5. Vazba na přestupní uzel/stanici/zastávku veřejné hromadné dopravy:
Kritérium hodnotí projekt z pohledu počtu obsluhovaných obcí veřejnou 
hromadnou dopravou z uvažovaného terminálu (v době podání žádosti 
o podporu).

• 6. Systém integrované dopravy: Kritérium hodnotí ke dni podání žádosti 
o podporu, jestli je projekt navržen v rámci systému integrované 
dopravy (v době podání žádosti o podporu).

• 7. Parkovací místa pro kola: Kritérium hodnotí projekt, zda zahrnuje 
realizaci nových parkovacích míst pro kola. 

• 8. Odtok srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch: Kritérium 
hodnotí řešení projektu na zmírnění následků zrychleného odtoku vod 
ze zpevněných a zastavěných ploch.

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ –
PARKOVACÍ SYSTÉMY
• 4. Přestup mezi druhy veřejné dopravy: Kritérium hodnotí projekt, zda je 

navržen jako přestupní uzel mezi více druhy dopravy (v době podání 
žádosti o  podporu).

• 5. Počet vytvořených parkovacích míst : Kritérium hodnotí, kolik bude v 
rámci navrhovaného projektu vytvořeno nových parkovacích míst v 
blízkosti terminálů či přestupních uzlů/stanic/zastávek.

• 6. Systém integrované dopravy: Kritérium hodnotí ke dni podání žádosti 
o podporu, jestli je projekt navržen v rámci systému integrované 
dopravy (v době podání žádosti o podporu).

• 7. Parkovací místa pro kola: Kritérium hodnotí projekt, zda zahrnuje 
realizaci nových parkovacích míst pro kola. 

• 8. Odtok srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch: Kritérium 
hodnotí řešení projektu na zmírnění následků zrychleného odtoku vod 
ze zpevněných a zastavěných ploch.

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 9 IROP MAS 
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KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – BEZPEČNOST 
DOPRAVY
• 4. Přechod pro chodce či místo pro přecházení: Kritérium hodnotí, zda bude 

realizován přístup k přechodu pro chodce nebo místu pro přecházení, nebo 
realizací dojde ke vzniku přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení.

• 5. Velikost zatížení dopravy: Kritérium hodnotí velikost zatížení 
automobilovou dopravou v místě realizace projektu (ke dni podání žádosti o 
podporu).

• 6. Bezbariérový přístup k zastávce veřejné hromadné dopravy: Kritérium 
hodnotní projektu, zda bude realizován bezbariérový přístup k zastávce 
veřejné hromadné dopravy.

• 7. Realizace v blízkosti veřejných staveb: Kritérium hodnotí projekt, zda je 
realizován v blízkosti budovy mateřské školy, základní školy, střední školy, 
základní umělecké školy, školská zařízení, knihovny, kulturního domu, 
komunitního centra, obecního/městské úřadu, zdravotního střediska, hřiště, 
tělocvičny, pošty, zařízení poskytující sociální služby (ke dni podání žádosti o 
podporu). 

• 8. Územní přesah projektu: Kritérium hodnotí dopad projektu a jeho 
realizace z pohledu územního přesahu na území více obcí i mimo území 
MAS Podbrněnsko.

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ –
BEZPEČNOST DOPRAVY
• 4. Liniová stavba navazuje na stávající síť liniové infrastruktury pro 

obce: Kritérium hodnotí projekt z hlediska návaznosti na síť (ke 
dni podání žádosti o podporu).

• 5. Velikost zatížení dopravy: Kritérium hodnotí velikost zatížení 
automobilovou dopravou v místě realizace projektu (ke dni 
podání žádosti o podporu).

• 6. Výstavba nebo realizace liniového opatření pro cyklisty:
Kritérium hodnotí projekt, respektive délku výstavby či realizace 
liniového opatření pro cyklisty.

• 7. Parkovací místa pro kola: Kritérium hodnotí projekt, zda 
zahrnuje realizaci nových parkovacích míst pro kola. 

• 8. Spolupráce více obcí: Kritérium hodnotí dopad projektu a jeho 
realizace z pohledu územního přesahu na území více obcí.

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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PŘEZKUM HODNOCENÍ FNP A VH
• Proti každému negativnímu výsledku hodnocení FNP a 

pozitivnímu i negativnímu VH je možné podat jednou žádost o 
přezkum 

• Žádost o přezkum: v systému MS2014+ (v případě komplikací 
písemně)

• Lhůta: podat do 15 kalendářních dní ode dne doručení 
oznámení o výsledku

• Žádost vyřizuje Dozorčí rada do 20 PD od doručení žádosti

• Z jednání Dozorčí rady pořizován zápis 

• Výsledek přezkumu: důvodná, částečně důvodná či nedůvodná

• Výsledek oznámen žadateli interní depeší, nahrán do systému 
MS2014+, zveřejněn na webu MAS Podbrněnsko

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením
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VÝBĚR PROJEKTŮ
• Pouze projekty s kladným hodnocením z VH

• Provádí Výkonná rada MAS Podbrněnsko do 15 PD od ukončení 
fáze Věcného hodnocení

• Projekty seřazeny dle počtu bodů sestupně (v případě shodnosti 
počtu bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti o podporu)

• Finanční prostředky přidělovány dle alokace výzvy jednotlivým 
seřazeným projektům 

• Zbylé projekty, které není možné podpořit z důvodu vyčerpání 
alokace, jsou zařazeny do seznamu NÁHRADNÍCH PROJEKTŮ

• Výsledek oznámen žadateli interní depeší, nahrán do systému 
MS2014+, zveřejněn na webu MAS Podbrněnsko

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výzva č. 79IROP MAS 
Podbrněnsko



NÁHRADNÍ PROJEKTY
• Projekty s kladným výsledkem z FNP a VH, které při výběru 

projektů nebylo možné podpořit (z důvodu nízké alokace) –
Možnost podpory dodatečně z úspor či relokací, a to způsobem:

1. fin. prostředky z úspor či relokací jsou nabídnuty prvnímu 
náhradnímu projektu (informování žadatele int. depeší a emailem)

2. v případě souhlasu žadatel požádá o změnu projektu a bude mu 
vydán právní akt

3. v případě nesouhlasu a zároveň přetrvávajícího zájmu realizovat 
projekt - MAS může hledat další dodatečné úspory či relokace do 
doby:
a. nabízená částka odpovídá částce schváleného projektu
b. žadatel souhlasí s nabízenou cenou

4. v případě nesouhlasu a zároveň nezájmu realizovat projekt jsou 
volné prostředky nabídnuty dalšímu projektu v pořadí

5. dále se pokračuje shodně s postupem pro projekt na první pozici

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
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DALŠÍ KONTROLA MIMO MAS
• Závěrečné ověření způsobilosti projektu:

• Provádí CRR po provedení Výběru projektů Výkonnou radou MAS
• Dle kritérií ZoZP zveřejněných na www.dotace.eu

• Výběr projektů ŘO IROP
• Finální výběr projektů na základě informací od CRR
• Vytvořen zápis z jednání se schválenými projekty

• Právní akt
• Vydává ŘO IROP
• Základní právní rámec vymezující práva a povinnosti příjemce dotace a ŘO 

IROP
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KOMUNIKACE SE ŽADATELI
• Pracovníci MAS pouze konzultují, nesmějí se podílet na přípravě 

a zpracování dokumentů k projektu

• Konzultace probíhá telefonicky / emailem / schůzka

• Ostatní komunikace probíhá v systému MS2014+ interní depeší

• MAS pořádá 2 druhy školení ke každé výzvě:
• Pro žadatele 
• Pro příjemce

• Na webu MAS budou zveřejňovány nejčastější otázky a odpovědi, 
které nevyplývají z výzvy

Výzva č. 3 IROP Podpora terénních, ambulantních, vybraných 
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POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O 
PODPORU V SYSTÉMU MS2014+

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko



SYSTÉM MS2014+
• Slouží pro podání a správu celého projektu a komunikaci s MAS i 

ŘO IROP

• Informování o celém proběhu hodnocení žádosti o podporu

• https://mseu.mssf.cz

• Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+: Příloha č. P1 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Výzvy č. 53 IROP
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POŽADAVKY NA PROVOZ
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POŽADAVKY NA PROVOZ
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POŽADAVKY NA PROVOZ
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POŽADAVKY NA PROVOZ
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Elektronický podpis – Tesco Crypto Native – není odkaz v HW a SW ISKP14+:  
https://download.tescosw.cz/crypto/ 
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REGISTRACE
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REGISTRACE

• Ověření formou SMS (aktivační klíč) a následně emailem (kliknutí 
na odkaz)
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ZÁKLADNÍ PRÁCE
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ZÁKLADNÍ PRÁCE
• 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.

• Pravidlo:
• Žlutě podbarvená pole = povinná

• Šedivě podbarvená pole = volitelná

• Bíle podbarvená pole = vyplňuje systém

• 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 a nový záznam
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NASTAVENÍ NOTIFIKACÍ
• Slouží pro informování o depeších v systému MS2014+ formou SMS či emailem

• Možnost zvolit noční klid

• Zaškrtnout platnost

• ULOŽIT
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ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI
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ÚPRAVA A VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI
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ÚPRAVA A VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI
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ZÁLOŽKA IDENTIFIKACE OPERACE
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ZÁLOŽKA VÝBĚR PODVÝZVY

527/06_16_038/CLLD_
15_01_2819.výzva 
MAS Podbrněnsko-
IROP-Udržitelná a 
bezpečná doprava II

Po navázání žádosti o podporu na konkrétní výzvu MAS tato záložka zmizí.
Informace o tom, na jakou výzvu MAS je Vaše žádost navázána naleznete na záložce Projekt
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ZÁLOŽKA PROJEKT
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ZÁLOŽKA PROJEKT
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Aktivita Terminály zaškrtává Veřejná podpora



ZÁLOŽKA POPIS PROJEKTU

• Vyplňujete (dle Postupů pro podání žádosti):
• Vše týkající se žádosti o podporu
• Anotace se načte ze záložky Projekt

• Pokud nebude dostatečný počet znaků
• Zde popsat v základu/ve zkratce
• Odkázat se na přílohu, kde bude celý/kompletní popis
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ZÁLOŽKA SPECIFICKÉ CÍLE

• Automaticky vyplněno!
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ZÁLOŽKA PODOPATŘENÍ
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Vyplnit 100 %



ZÁLOŽKA ETAPY PROJEKTU
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ZÁLOŽKA INDIKÁTORY Vždy ověřit dle 
výzvy a 
Metodických listů 
(Příloha spec. 
pravidel výzvy č. 
53 IROP):

Terminál a park. 
systém

• 75201
• 74001
• 76401
• 75110

Bezpečnost 
dopravy

• 75001

Cyklodoprava
• 76100
• 76401
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ZÁLOŽKA HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

• Projekt nikdy nesmí mít negativní vliv! (ověřováno při ZoZP)

• Pokud zvolíte pozitivní, nutné vyplnit popis, zdůvodnění a 
aktivity!
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ZÁLOŽKA UMÍSTĚNÍ

• Místo 
realizace 
OBEC

• Dopad 
projektu 
KRAJ
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ZÁLOŽKA UMÍSTĚNÍ
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ZÁLOŽKA CÍLOVÁ SKUPINA

Dle výzvy! – obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, 
uživatelé veřejné dopravy
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ZÁLOŽKA SUBJEKTY PROJEKTU
• Všechny 

relevantní 
subjekty 
projektu (např. i 
vybraní 
dodavatelé, 
vlastněné PO 
apod.)

• Validace 
subjektu (ROS)

• Pokud není v 
ROS, možné 
zadat heslo

• Nevyplňovat! –
jinak nebude 
možný rozpad 
financíc
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Podbrněnsko



ZÁLOŽKA SUBJEKTY PROJEKTU

• Terminály 
vyplnit velikost 
podniku! 

Výzva č. 9 IROP MAS 
Podbrněnsko

Mikropodnik
Zaměstnává méně než 10 

osob

Roční obrat nebo bilanční 

suma roční rozvahy 

neosahuje 2 miliony EUR

Malý podnik
Zaměstnává méně než 50 

osob

roční obrat nebo bilanční 

suma roční rozvahy 

přesahuje 10 milionů EUR

Střední podnik
Zaměstnává více než 50 

osob, ale méně jak 250 

Roční obrat nebo bilanční 

suma roční rozvahy 

nepřesahuje 50 milionů 

EUR

Velký podnik
Zaměstnává více jak 250 

osob

Roční obraz nebo bilanční 

suma roční rozvahy 

přesahuje 50 milionů EUR



ZÁLOŽKA ADRESY SUBJEKTY
• Načte se z 

validace

• Když 
neproběhla 
validace, tak 
vyplnit

• Pokud chyby, 
tak vložit 
dokument do 
žádosti s 
upozorněním 
na chybu a 
uvedením 
správné 
adresyc
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ZÁLOŽKA OSOBY SUBJEKTY
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ZÁLOŽKA ÚČET SUBJEKTY

• Účet žadatele musí být veden v českých korunách.

• Žadatel obec, kraj musí mít účet vedený u ČNB.
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ZÁLOŽKA ÚČET SUBJEKTY
• Terminály a 

parkovací 
systémy 
„Obecné 
nařízení o 
blokových 
výjimkách 
(Nařízení 
Komise (EU) č. 
651/2014). 

• Vyplní se vše 
potřebné – nic 
jiného 
nevyplňovat 
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ZÁLOŽKA ÚČETNÍ OBDOBÍ

• Platí v případě již poskytnuté podpory de-minimis
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ZÁLOŽKA ROZPOČET ROČNÍ

• Před tím 
nutné: 
údaje na 
záložce 
Specifický 
cíl, typ 
subjektu 
žadatele, 
validace 
žadatele a 
typ režimu 
financování
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ZÁLOŽKA ROZPOČET ROČNÍ
• Údaje vyplňovat po letech projektu.

• Pole Částka za 1. rok představuje rok, ve kterém započala 
fyzická realizace projektu atd.

• V případě ex-post financování – způsobilé výdaje se uvádí 
do roku, kdy budou v rámci žádosti o platbu proplaceny, 
nikoliv, kdy byly vynaloženy a platí:
• Etapa/projekt skončí do 30. 9. kalendářního roku - údaje budou 

uvedeny v rozpočtu v roce, kdy končí etapa/projekt
• Etapa/projekt skončí po 30. 9. kalendářního roku – údaje budou 

uvedeny v rozpočtu v následujícím roce, kdy končí etapa/projekt
• Př. Etapa končí 30. 7. 2020 -> údaje budou uvedeny pro rok 2020
• Př. Etapa končí 25. 10. 2020 -> údaje budou uvedeny pro rok 2021
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ZÁLOŽKA PŘEHLED ZDROJŮ 
FINANCOVÁNÍ

• Před tím nutné: údaje na záložce Specifický cíl, typ subjektu 
žadatele, validace žadatele a typ režimu financování
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ZÁLOŽKA FINANČNÍ PLÁN

• Dle počtu etap!

• ZoR a ŽoP vždy do 20 PD po ukončení etapy!

• V součtu se musí rovnat Celkovým způsobilým výdajům projektu 
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ZÁLOŽKA KATEGORIE INTERVENCÍ
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• Vyplnit dle Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+: 
Příloha č. P1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Výzvy 
č. 53 IROP
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ZÁLOŽKA KLÍČOVÉ AKTIVITY

• Vždy pouze jedna – dle projektu: 
• Aktivita Terminály a parkovací systémy
• Aktivita Bezpečnost dopravy
• Aktivita Cyklodoprava
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MODUL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

• Vyplňují všichni žadatelé a všechny záložky!

• Vyplnit dle Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+: Příloha 
č. P1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Výzvy č. 53 IROP
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MODUL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

• Vyplňují všichni žadatelé a všechny záložky!

• Vyplnit dle Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+: Příloha 
č. P1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Výzvy č. 68 IROP
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ZÁLOŽKA ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

• Nutné souhlasit, jinak nebude možné podat žádost o podporu.
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• Všechny povinné 
přílohy žádosti o 
podporu a 
případně další 
přílohy!

ZÁLOŽKA DOKUMENTY
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• Nutnost mít v 
PC minimálně 
nainstalované: 
MS Silverlight, 
TescoSW
Elevated Trust 
Tool. 

EL. PODPIS DOKUMENTU
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• JEDNOTLIVÉ PŘÍLOHY / DOKUMENTY
NENÍ NUTNÉ PODEPSAT ELEKTRONICKÝM 
PODPISEM NEPODEPISUJÍ, STAČÍ POUZE 
ŽÁDOST O PODPORU
• Elektronický podpis konkrétní povinné 

přílohy = originální podpis

EL. PODPIS DOKUMENTU
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI

• Provést kontrolu žádosti

• Poté tlačítko FINALIZACE

• Zpřístupní se Záložka PODPIS ŽÁDOSTI

• Podepsat vygenerovanou žádost totožně jako dokument

• Pokud na záložce Identifikace operace Automatická: žádost podána

• Pokud na záložce Identifikace operace Ruční: stisknout PODAT
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WEB MAS PODBRNĚNSKO -
PŘIPOMENUTÍ
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