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MAS Krušné hory - Seminář pro žadatele 
 

9. výzva „MAS Krušné hory – IROP – Dostupné sociální služby a 
snižování sociálně znevýhodněných obyvatel – sociální infrastruktura II.“ 

 
MěÚ Ostrov, 18.12.2017 od 14,00 hod 

 

Program semináře: 
 

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

 
 

Seznámení s výzvou  
 

 Vyhlášení výzvy: 22.11. 2017 

 Ukončení výzvy: 31.01.2018, 13 h 

 Celková částka dotace pro výzvu: 9.000.000,-Kč 

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

 Minimální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 200 tis. Kč 

 Maximální výše celk. způsobilých výdajů na projekt: 5 mil. Kč 

 Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014  

 Datum ukončení realizace projektu: do 31. 8. 2019 

 Forma podpory: dotace – ex-post financování 

 
V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Rozvoj sociálních služeb“, „Rozvoj komunitních 
center“ a „Sociální bydlení“.  
Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu. 
 
Místo realizace projektu  
- musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území 
MAS Krušné hory, o.p.s. pro období 2014 – 2020. 
Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS Krušné hory. 
Terénní sociální služby v aktivitách Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center: území MAS 
Krušné hory (nebo obec zahrnutá do MAS Krušné hory) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný 
nebo převažující prospěch. Ten bude posuzován na základě poměru výdajů v projektu na území MAS a 
mimo ně. 
Žadatel musí ve studii proveditelnosti a Povinné příloze MAS popsat prospěch projektu na území MAS 
Krušné hory a mimo ně a to tak, že uvede poměr výdajů na území MAS a mimo ně, aby bylo možné 



 

2 
Seminář je realizován v rámci projektu: „Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory, o.p.s.“ Reg. číslo: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534, financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2. 

 

posoudit prospěch projektu pro území MAS. Pokud je část projektu realizována mimo území MAS, jsou 
výdaje na tuto část, jsou nezpůsobilé. 
 

 
Výzva zveřejněna na: 

 http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/a9-vyzva-irop-
socialni-infrastruktura-ii/ 

 Nadřazená výzva č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty - CLLD“ 
 
Závazné dokumenty z nadřazené výzvy: 

 Obecná pravidla včetně příloh 

 Kapitoly Obecných pravidel 

 Úvod  Monitorování projektů 

 Vyhlášení výzvy a předkládání žádosti o 
podporu 

 Indikátory 

 Hodnocení a výběr projektů  Změny v projektu 

 Příprava realizace projektu  Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, 

… 

 Investiční plánování a zadávání zakázek  Financování 

 Dodatečné stavební práce  Odstoupení, ukončení realizace projektu 

 Příjmy  Udržitelnost 

 Veřejná podpora  Námitky stížnosti 

 Účetnictví  Kontroly audity 

 Způsobilé výdaje  Horizontální priority 

 Přenesená daňová povinnost  Použité pojmy/zkratky 

 Archivace  Právní a metodický rámec 

 Publicita  Seznam příloh 

 

 Specifická pravidla včetně příloh 
 
 
 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb 
Cílová skupina 
 Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.  

 

Oprávnění žadatelé  
- obce, DSO, organizace zřizované a zakládané obcemi a DSO 
- NNO, 

http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/a9-vyzva-irop-socialni-infrastruktura-ii/
http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/a9-vyzva-irop-socialni-infrastruktura-ii/
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- církve, církevní organizace 
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace vykonávají činnost v jedné z oblastí:  

 podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,  

 sociální služby či  

 aktivity sociálního začleňování.  
Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku 

 
Podporované aktivity  
Aktivita Rozvoj sociálních služeb 
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební 
úpravy pro kvalitní poskytování soc.služeb; obnova a zkvalitnění materiálně - technické základny 
stávajících služeb soc. práce s cílovými skupinami. 
 
Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
  
Projekty se zaměřují na:  
- centra denních služeb, - denní stacionáře, 
- týdenní stacionáře,  
- domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
- chráněné bydlení,  
- azylové domy,  
- domy na půl cesty,  
- zařízení pro krizovou pomoc,  
- nízkoprahová denní centra,  
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,  
- noclehárny,  
- terapeutické komunity,  
- odborné sociální poradenství,  
- sociálně terapeutické dílny, 
- sociální rehabilitace,  
- pracoviště rané péče,  
- intervenční centra,  
- zařízení následné péče,  
- podpora samostatného bydlení,  
- pečovatelská služba, 
- osobní asistence,  
- odlehčovací služby,  
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,  
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  
- kontaktní centra,  
- terénní programy,  
- tísňová péče,  
- průvodcovské a předčitatelské služby. 
 

Podporované aktivity  
 
Hlavní aktivity (85%)  

 stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,  

 nákup pozemků a staveb,  

 pořízení vybavení,  

 pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby. 
 
Vedlejší aktivity (15%)  
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 demolice staveb na místě realizace projektu,  

 zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky),  

 parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení,  

 příjezdové komunikace v areálu zařízení a nezbytné doprovodné vybavení,  

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

 projektová dokumentace stavby, EIA,  

 studie proveditelnosti,  

 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,  

 povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),  

 nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li 
tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li 
tato služba součástí pořizovací ceny vybavení). 

 
Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených 
osob, nebo zdravotně postižených osob.  
Z této výzvy nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a sociální služby určené pouze pro cílovou skupinu 
senioři - osoby starší 65 let bez přiznaného některého ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních 
službách. Dále nelze podpořit domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Aktivita Rozvoj komunitních center 
Cílová skupina 
 Aktivita Rozvoj komunitních center  

 Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. 
 

Oprávnění žadatelé  
Aktivita Rozvoj komunitních center 
- obce, DSO, organizace zřizované a zakládané obcemi a DSO 
- NNO, 
- církve, církevní organizace 
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace vykonávají činnost v jedné z oblastí:  

 podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,  

 sociální služby či  

 aktivity sociálního začleňování.  
Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku 
 

Podporované aktivity  
Podpora vzniku komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se 
setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní 
centrum realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic 
a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity se aktivně 
účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného projednávání o 
náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra. Komunitní centrum poskytuje kombinaci 
komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní 
a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. 
V době udržitelnosti projektu má žadatel povinnost zajistit minimálně jednoho pracovníka se vzděláním 
podle zákona o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního centra. Komunitní centrum 
může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, zaměřenou na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním 
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vyloučením. Poskytování registrované služby je však na rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho 
sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách volitelné. 
 
UPOZORNĚNÍ  
Žadatel ve studii proveditelnosti popíše územní rozsah lokality, pro kterou bude komunitní centrum nabízet 
své služby. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše zapojení veřejnosti do nastavování fungování 
komunitního centra a uvede popis realizace jednotlivých aktivit komunitního centra. Žadatel zajistí, aby 
užívání nabízených aktivit centra bylo poskytováno bezúplatně, popřípadě zajistí, že úhrada za 
poskytované aktivity nepřesáhne náklady spojené s poskytnutí dané aktivity.  
Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu. 
 
Hlavní aktivity (85%)  

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování 
přípojky pro přivedení inženýrských sítí,  

 rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center 
včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,  

 nákup pozemků a staveb,  

 vybavení pro zajištění provozu zařízení,  

 pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb. 
 
Vedlejší aktivity (15%)  

 demolice staveb na místě realizace projektu,  

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

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

 projektová dokumentace stavby, EIA,  

 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,  

 studie proveditelnosti,  

 povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),  

 nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li 
tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li 
tato služba součástí pořizovací ceny vybavení). 

 

 
Aktivita Sociální bydlení 
Cílová skupina 
Osoby v bytové nouzi:  

 osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, 
jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),  

 osoby v nízkoprahové noclehárně,  

 osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,  

 muži a ženy v azylovém domě,  

 matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,  

 úplné rodiny v azylovém domě,  

 osoby v domě na půli cesty,  

 osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),  

 osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,  

 žadatelé o azyl v azylových zařízeních, 

 osoby po opuštění věznice,  

 osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, 

 osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, 

 muži a ženy v seniorském věku,  
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 invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,  

 osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),  

 osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, 

 osoby v nezákonně obsazené budově,  

 osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),  

 osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,  

 osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),  

 osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních 
chatkách se souhlasem majitele,  

 osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,  

 osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být 
obyvatelné). 

 
Osobou v bytové nouzi se dále rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá 
uzavřenou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, 
byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v 
období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné 
měsíční mzdy. 

 
Oprávnění žadatelé  
Aktivita Sociální bydlení 
- obce 
- NNO 
- církve, církevní organizace 
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace vykonávají činnost v jedné z oblastí:  

 podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,  

 sociální služby či aktivity sociálního začleňování.  
Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku 
 

Podporované aktivity  
Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností 
nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Sociální byty musí 
splňovat parametry sociálního bydlení, stanovené pro IROP, technické parametry, finanční parametry, 
podmínky předcházení segregace a podmínky nakládání se sociálními byty, které jsou uvedené v kapitole 
3.4.4 Spec. pravidel. Pokud má objekt nebo vchod bytového domu se samostatným číslem popisným více 
než 12 bytových jednotek, počet sociálních bytů v objektu nebo vchodu se samostatným číslem popisným 
nepřekročí součet 12 sociálních bytů a podílu max. 20 % z celkového počtu bytů v objektu nebo vchodu se 
samostatným číslem popisným nad hranicí 12 bytových jednotek. Podíl se vždy zaokrouhluje dolů na celé 
bytové jednotky. Tato povinnost se netýká objektů či vchodů bytového domu se samostatným číslem 
popisným, které mají maximálně 12 bytových jednotek. 
 
Hlavní aktivity (85%)  

 nákup objektů, domů, bytů a pozemků  

 výstavba nových sociálních bytů,  

 nákup a dostavba nedokončených staveb,  

 rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,  

 rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu, společné prostory bytového 
domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s 
bytovým spoluvlastnictvím,  

 pořízení základního vybavení bytové jednotky, 
 
Vedlejší aktivity (15%)  
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 technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,  

 zeleň v okolí budov a na budovách,  

 demolice původního objektu na místě realizace projektu,  

 projektová dokumentace stavby,  

 studie proveditelnosti,  

 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,  

 povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel). 

 
 
 

Indikátory  
Aktivity Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center 
6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 
5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 
5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 
  
Aktivita Sociální bydlení 
5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 
5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů 
5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 
 

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. 

 
 Plná moc,  

 Zadávací a výběrová řízení, 

 Doklady o právní subjektivitě žadatele 

 Studie proveditelnosti 

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

 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 

 Čestné prohlášení o skutečném majiteli 
 
dále: 
Aktivita Rozvoj sociálních služeb 

 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 

 Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán 
sociálních služeb nebo krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje 

 Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem 
služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU 

 
Aktivita Rozvoj komunitních center 

 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení  

 Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb 

 Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem 
služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU (pouze komunitní 
centra poskytující jednu a více sociálních služeb) 
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Aktivita Sociální bydlení 

 Potvrzení o podání žádosti o pověření zajištění služby obecného hospodářského zájmu (pouze 
žadatelé plánující čerpat v režimu Rozhodnutí 2012/21/EU) 

 Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu 
 
Nad rámec povinných příloh doplnit přílohu „Povinná příloha dle MAS Krušné hory“. Osnova je součástí 
výzvy.  
  

Podmínky veřejné podpory 
Aktivita Rozvoj sociálních služeb  
- Bude podporována infrastruktura, ve které je vykonávána služba obecného hospodářského 
zájmu v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU). 
 
Aktivita Rozvoj komunitních center  
- Komunitní centra poskytující jednu a více sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách Budou podporováni žadatelé vykonávající službu obecného hospodářského 
zájmu v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2021/21/EU). Komunitní centra neposkytující sociální službu podle zák. č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách nezakládají veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
 
Aktivita Sociální bydlení  
- Podporováni budou žadatelé vykonávající SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. 
prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU). V této aktivitě bude také poskytována podpora de minimis 
SOHZ na základě Nařízení č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 
služby obecného hospodářského zájmu. 
 

Způsob podání žádosti  
prostřednictvím systému MS2014+ 
Pozor:  

 K žádosti je nutné mít zřízený elektronický podpis 
 
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: 
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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   

 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. 

 
 
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.  
 
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 
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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). 
 
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

