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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele 
 

7. výzva „MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor 
a fungující dopravní a technická infrastruktura II.“ 

 
MěÚ Ostrov, 14.12.2017 od 10,00 hod 

 

Program semináře: 
 

1. Seznámení s výzvou  
2. Oprávnění žadatelé  
3. Podporované aktivity  
4. Indikátory  
5. Přílohy žádosti o podporu  
6. Způsob podání žádosti  
7. Způsob hodnocení a výběr projektů  
8. Realizace projektů, změn 
9. Udržitelnost projektů 
10. Povinná publicita 
11. Dotazy, diskuze  

 
 

Seznámení s výzvou  
 

 Vyhlášení výzvy: 20.11. 2017 

 Ukončení výzvy: 22.01.2018, 13 h 

 Celková částka dotace pro výzvu: 27.400.000,-Kč 

 Míra podpory: 95 % dotace z EFRR, 5 % spolufinancování 

 Minimální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 500 tis. Kč 

 Maximální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 6 mil. Kč 

 Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014  

 Datum ukončení realizace projektu: do 31. 8. 2019 

 Forma podpory: dotace – ex-post financování 

 Cílová skupina: obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy 
 
Výzva zveřejněna na: 

 http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/a7-vyzva-irop-
doprava-ii/ 

 Nadřazená výzva č. 53 „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“ 
 
Závazné dokumenty z nadřazené výzvy: 

 Obecná pravidla včetně příloh 

 Specifická pravidla včetně příloh 
 

Oprávnění žadatelé  
 
Aktivita Bezpečnost dopravy:  

 obce,  

 dobrovolné svazky obcí,  

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 

http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/a7-vyzva-irop-doprava-ii/
http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/a7-vyzva-irop-doprava-ii/
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 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,  
 
Aktivita Cyklodoprava:  

 obce,  

 dobrovolné svazky obcí,  

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi,  

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
 
 

Podporované aktivity  
 
Bezpečnost dopravy – hlavní aktivity (85%) (podrobně uvedeno ve Spec. pravidlech str. 76-78) 
 - zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro 
nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo 
orientací. 
 
Bezpečnost dopravy – vedlejší aktivity (15%) (podrobně uvedeno ve Spec. pravidlech str. 78-80) 
realizace stavbou vyvolaných investic, zpracování projektových dokumentací, zpracování studie 
proveditelnosti, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, provádění inženýrské činnosti ve výstavbě, 
povinná publicita.   
 
 
Cyklodoprava – hlavní aktivity (85%) (podrobně uvedeno ve Spec. pravidlech str. 94-96) 
výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na 
kterých je vyloučená automobilová doprava, dále cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných 
řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy. Součástí projektu může být 
doprovodná infrastruktura, odpočívadla, dopravní značení, doplňkově zeleň - zelené pásy, liniové výsadby 
u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do 
zaměstnání, škol a za službami. 
  
Cyklodoprava – vedlejší aktivity (15%) (podrobně uvedeno ve Spec. pravidlech str. 96-98) 
realizace stavbou vyvolaných investic, zpracování projektových dokumentací, 
zpracování studie proveditelnosti, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, 
provádění inženýrské činnosti ve výstavbě, povinná publicita.   
 
Pozor:  
Nelze realizovat izolované části projektu (jinde cyklostezka a jinde k ní doprovodná infrastruktura). 
V jedné žádosti nelze kombinovat aktivity Bezpečnost a Cyklodoprava 
Jeden žadatel může podat více žádostí o dotaci 
 
Nezpůsobilé výdaje – viz Specifická pravidla: Bezpečnost dopravy - str. 76-78, Cyklodoprava – str. 98 – 
100. 
 

Indikátory  
Bezpečnost dopravy 
7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (výstupový) 
Cyklodoprava 
7 61 00 – Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (výstupový) 
 

Přílohy žádosti o podporu  
POZOR: Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu 
dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné přílohy. 
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Nezpracovává se „Bezpečnostní audit“, jako u individuálních projektů, ale v rámci Studie proveditelnosti je 
nutné uvést intenzitu automobilové dopravy na projektem dotčených komunikacích. 
 

 Plná moc,  

 Zadávací a výběrová řízení, 

 Studie proveditelnosti – předepsaná osnova, samostatná pro Bezpečnost a pro Cyklodopravu, u 
projektů nad 5 mil Kč nutno pracovat CBA – viz. str.85 a 103 Spec. pravidel 

 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility – předepsaná osnova, 

 Čestné prohlášení o skutečném majiteli, 

 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení – 
pravomocné, 

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

 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, 

 Položkový rozpočet stavby, 

 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů, 

 Smlouva o spolupráci (když projekt zasahuje na území více obcí) 
 
Nad rámec povinných příloh doplnit přílohu „Povinná příloha dle MAS Krušné hory“. Osnova je součástí 
výzvy.  

 

Způsob podání žádosti  
prostřednictvím systému MS2014+ 
Pozor:  

 K žádosti je nutné mít zřízený elektronický podpis 

 Dodržovat logiku IROPu: bezpečnost dopravy, cílové skupiny, 

 cyklostezky nikoliv pro volnočasové aktivity a cestovní ruch apod. 

 Nezapomenout na kartu souladu s principy udržitelné mobility. 
 
Etapizace projektu – etapa ne kratší než 3 měsíce. 
 
CRR poskytuje konzultace k: 

Přípravě projektu 
Zpracování žádostí o podporu 
Zpracování zpráv o realizaci projektu a zpráv o udržitelnosti 
Zpracování žádostí o změnu 
Přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení 

  
MAS poskytuje konzultace k: 

Přípravě projektu 
Navrhovaným podstatným změnám projektů 

 
 
Způsob hodnocení a výběr projektů  
Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 

 Věcné hodnocení 

 Hodnotící kritéria dle IROP (ŘO) a dle MAS 

 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí: kancelář MAS, 

 Věcné hodnocení: Výběrová komise dle kritérií MAS,  

 min. 25 bodů z 50 bodů   
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 Výběr projektů: Programový výbor  

 Závěrečné ověření způsobilosti projektu: CRR (specifická kritéria pro každou výzvu) 

 Právní akt k projektu, který úspěšně prošel hodnocením, vydává ŘO. Datum platnosti právního 
aktu je k datu podpisu pověřenou osobou. 
 

 
Realizace projektů, změn 
Realizace projektu, udržitelnost: příjemce komunikuje s CRR 
Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím: 

 Zpráv o realizaci projektu (dále jen „Zpráva“ nebo „ZoR“), 

 Zpráv o udržitelnosti projektu (dále jen „Zpráva“ nebo „ZoU“). 
Předkládání Zpráv probíhá v souladu s kapitolou 14 Obecných pravidel. 
Spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR projektu předkládá příjemce také Zjednodušenou žádost o platbu 
(dále jen „ZŽoP“), viz kapitola 18.5 Obecných pravidel. 
Jako přílohu Závěrečné ZoR předkládá příjemce také fotodokumentaci výstupů projektu a protokol o 
předání a převzetí díla. 
Pokud není k datu ukončení realizace projektu v aktivitách „Bezpečnost dopravy“ a „Cyklodoprava“ vydán 
kolaudační souhlas, musí být doložen s první ZoU, případně se ZoU následující po ukončení zkušebního 
provozu stavby. 

 
 
Udržitelnost projektů 
Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu. Doba udržitelnosti je stanovená 
na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP. O zahájení doby udržitelnosti je 
příjemce informován CRR. V aktivitách Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava je příjemce povinen zajistit 
po celou dobu udržitelnosti řádnou péči o komunikaci pro pěší nebo cyklisty, na kterou obdržel dotaci z 
IROP, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
DOPORUČENÍ: - sjednat si pojištění majetku pořízeného z dotace IROP. Pojištění je vhodné zejména pro 
případ, kdy v průběhu realizace projektu nebo v období udržitelnosti dojde ke zničení nebo poškození 
majetku pořízeného z dotace. Příjemce nebude schopen naplnit účel projektu a zachovat po stanovené 
období výsledky realizace projektu a bude povinen vyplacenou dotaci vrátit. Pojištění majetku není 
povinné a výdaje na něj nejsou způsobilé. 

 
Povinná publicita 
Po vydání prvního právního aktu v průběhu realizace projektu je příjemce povinen informovat veřejnost o 
získané podpoře.  
 
1. Má-li své internetové stránky, (může, ale nemusí jít o tzv. homepage), zveřejní na nich stručný popis 
projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Na 
internetových stránkách musí být umístěna loga EU a MMR ČR se všemi náležitostmi (viz kap. 13.3 
Obecných pravidel), aby byly viditelné při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen 
přesunout se na spodní část této stránky.  
 
2. U projektů, jejichž celková výše podpory projektu nepřesáhla 500 000 EUR, příjemce umístí po 
zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikost A3 
(lze použít na výšku i na šířku). Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, umístí jej příjemce 
ve svém hlavním sídle. Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a věta: Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií. Název musí odpovídat názvu uvedenému v systému MS2014+ a to buď 
jeho plné, nebo zkrácené verzi (v závislosti na prostorových možnostech). 
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Náklady na povinné informační a propagační nástroje jsou způsobilými výdaji projektu a musí být uvedeny 
v rozpočtu projektu. 
 
Povinná loga: 
- logo EU s textem 
- logo MMR ČR 
 
DOPORUČENÍ: K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stálé pamětní desky důrazně doporučujeme 
využít generátor nástrojů povinné publicity ESIF: https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

