
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

4. výzva IROP 

Bezpečnost dopravy - I.

19. září 2018, Netolice



PROGRAM SEMINÁŘE

• prezence účastníků 

• úvod a představení IROP, role MAS, MMR a CRR

• představení výzvy MAS – Bezpečnost dopravy

• parametry výzvy

• podporované aktivity, způsobilé výdaje, způsob financování atd. 

• základní informace o podání žádosti o podporu v MS2014+ 

• proces hodnocení a výběru projektů 

• diskuze, dotazy



ROLE MMR, MAS a CRR

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) 

= Řídicí orgán IROP (ŘO IROP) 

• řízení programu

• příprava pravidel pro žadatele a příjemce, příprava výzev ŘO

• poskytovatel dotace. 

Místní akční skupina (MAS) 

= realizátor strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

• příprava výzev MAS a poskytování konzultací

• příjem a hodnocení/výběr žádostí o podporu.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR)

= zprostředkující subjekt pro IROP 

• konzultace, závěrečné ověření způsobilosti vybraných žádostí o podporu, kontroly 

• projektů, kontroly žádostí o platbu, administrace změn,...



PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

• Obecná pravidla
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/854bc428-6a7a-4b02-af02-
51e67870f8c9/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-
11_15052018_final.pdf.aspx?ext=.pdf

• Specifická pravidla pro 53. výzvu
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-
integrovane-projekty
• pro každou výzvu samostatný dokument
• podporované aktivity, způsobilé výdaje, kritéria pro závěrečné 

ověření způsobilosti, povinné přílohy žádosti

http://www.irop.mmr.cz/getmedia/854bc428-6a7a-4b02-af02-51e67870f8c9/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty


OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

• Kapitoly Obecných pravidel upravují:

• Vyhlášení výzvy a předkládání žádosti o podporu 

• Hodnocení a výběr projektů

• Příprava a realizace projektu

• Investiční plánování a zadávání zakázek

• Speciální úprava předkládání dokumentace u zakázek 
na stavební práce

• Příjmy

• Veřejná podpora

• Účetnictví 

• Způsobilé výdaje

• Přenesená daňová povinnost

• Archivace

• Publicita 

• Monitorování projektů 

• Indikátory 

• Změny v projektu 

• Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně 

• Financování

• Odstoupení, ukončení realizace projektu 

• Udržitelnost 

• Námitky a stížnosti 

• Kontroly a audity 

• Horizontální principy 

• Právní a metodický rámec

• Seznam příloh



SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Specifická pravidla konkretizují 
informace pro jednotlivé výzvy a 
obsahují minimálně tyto kapitoly:

• Vyhlášení výzvy a podání žádosti o 
podporu 

• Oprávnění žadatelé 

• Podporované aktivity 

• Povinné přílohy žádosti 

• Struktura financování aktivit 

• Způsobilé výdaje 

• Indikátory 

• Místo realizace projektů 

• Projekty generující příjmy 

• Přenesená daňová povinnost

• Dodatečné stavební práce 

• Veřejná podpora 

• Kontaktní místa pro poskytování 
informací 

• Hodnocení a výběr projektů 

• Podklady pro výpočet ukazatelů CBA



UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu

• Elektronický podpis

• Projekt lze rozdělit do etap (etapa projektu minimálně 3 měsíce) 

• Pozorně pročíst Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

• Postupovat nejen v souladu se Specifickými pravidly, ale také s Obecnými 
pravidly pro žadatele a příjemce a textem výzvy MAS. 

• Žádosti o podporu finalizovat v IS KP14+ dříve než v posledních hodinách 
před ukončením příjmu žádostí ve výzvě. 

• Pro projekty jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší nebo rovny 5 mil. Kč 
zpracovává žadatel Studii proveditelnosti, která je přílohou dané výzvy. 



UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

• Nutné doložit všechny relevantní povinné přílohy k žádosti. 

• Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v IS KP14+ a v 
povinných přílohách k žádosti. 

• Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu na hlavní aktivity (min. 
85 %) a vedlejší aktivity projektu (max. 15 %). 

• Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických 

listech indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel. 

• Úspěšný projekt musí nezbytně splňovat všechna kritéria formálních 

náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení a kritéria pro   

závěrečné ověření způsobilosti.



4. Výzva MAS Blanský les – Netolicko
Bezpečnost dopravy - I

• Vyhlášení výzvy: 19. 7. 2018 

• Příjem žádostí: 19. 7. 2018 – 31. 10. 2018

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

• Datum ukončení realizace projektu: do 30. 8. 2021

• Alokace: 7 000 000 Kč

• Struktura financování: 95% EFRR + 5% vlastní zdroje 

• Kolová výzva → hodnocení projektů probíhá po ukončení příjmu žádostí 

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

• http://masbln.cz/vyzvy-mas-irop_4-vyzva-bezpecnost-dopravy-i

http://masbln.cz/vyzvy-mas-irop_4-vyzva-bezpecnost-dopravy-i


4. Výzva MAS Blanský les – Netolicko
Bezpečnost dopravy - I

• Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena

• Maximální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč

Území realizace: 

území MAS Blanský les – Netolicko vymezené ve schválené strategii 
CLLD



Oprávnění žadatelé

• Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo 
zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 
Sb., o drahách.



Přílohy k žádosti o dotaci

• 1) Plná moc

• 2) Zadávací a výběrová řízení

• 3) Studie proveditelnosti 

• 4) Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

• 5) Čestné prohlášení o skutečném majiteli

• 6) Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení

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

• 8) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

• 9) Položkový rozpočet stavby

• 10) Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

• 11) Smlouva o spolupráci

• 12) Čestné prohlášení - stavební povolení



Přílohy k žádosti o dotaci

• Přílohy žadatel nahrává na příslušné záložky žádosti o podporu v 
MS2014+



Zacílení podpory

Aktivita – Bezpečnost dopravy:
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic II. a III. třídy a místních

komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic II a III. třídy a
místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace, 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
II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na 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



Bezpečnost dopravy – Hlavní podporované aktivity

• 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 orientace, 
včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Žadatel ve 
Studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, 
jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase 
dopravně zatížené komunikace.)



Bezpečnost dopravy – Hlavní podporované aktivity

• 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 na 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),



Bezpečnost dopravy – Hlavní podporované aktivity

• je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba 
doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci 
nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo 
lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy



Poznámka

• Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší zahrnuje 
stavební úpravy stávající komunikace spojené s přestavbou zemního 
tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace, jejímž výsledkem je 
změna nivelety, 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 vyhláškou č. 
398/2009 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13201, TP 179, TP 
170, TP 103, TP 218, TKP 



Bezpečnost dopravy – Vedlejší podporované aktivity

• realizace stavbou vyvolaných investic, 

• zpracování projektových dokumentací, 

• výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, 

• provádění inženýrské činnosti ve výstavbě

• vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu,

• povinná publicita



Nezpůsobilé výdaje projektu



Nezpůsobilé výdaje projektu



Nezpůsobilé výdaje projektu



Základní informace o podání žádosti o podporu v 
MS2014+ 

• Webová aplikace pro žadatele o podporu z Evropských strukturálních a 
investičních fondů (ESIF) v období 2014-2020 - https://mseu.mssf.cz/

https://mseu.mssf.cz/


Základní informace o podání žádosti o 
podporu v MS2014+
• Prostřednictvím IS KP14+ probíhá podání úloh: 
• žádost o podporu, 
• žádost o platbu - průběžná, závěrečná, 
• zprávy o realizaci - průběžná, závěrečná (termíny podání ZoR se v IS KP14+ 

zobrazí po schválení právního aktu, žadatel obdrží depeši s upozorněním na 
blížící se termín podání), 

• žádosti o změnu 
• zprávy o udržitelnosti projektu - za každý rok - průběžná, závěrečná
• Podání všech úloh je pouze elektronické prostřednictvím IS KP14+.
• Veškerá komunikace mezi žadatelem a manažerem projektu po registraci 

žádosti o podporu probíhá formou depeší!



Užitečné informace k IS KP14+



Proces hodnocení a výběru projektů 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU A PRŮBĚH HODNOCENÍ

• Podání žádostí POUZE přes MS2014+, prostřednictvím IS KP14+ (příjem 
žádostí bude ukončen 31. 10. 2018 ve 12:00 hod.)

• Automatická registrace žádosti po podpisu statutárního 
zástupce/oprávněné osoby (v případě tzv. „ručního podání“ je nutné 
žádost o podporu po podpisu ještě odeslat k registraci).

• Automatické předložení na MAS a přidělení registračního čísla

• Žadatel je o průběhu hodnocení své žádosti o podporu informován 
prostřednictvím depeší (pozn. hodnocení u kolové výzvy začíná až po 
ukončení příjmu žádostí)



Proces hodnocení a výběru projektů

• Hodnocení žádostí bude zahájeno po ukončení příjmu žádostí o podporu (kolová 
výzva) na základě schválených hodnotících kritérií

• Hodnocení projektů (provádí MAS a CRR) – upraveno v Interních postupech MAS 
(k dispozici na www.masbln.cz)

1) kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí (kancelář MAS, příloha č. 1 Výzvy)
2) věcné hodnocení (Výběrová komise SCLLD, příloha č. 2 Výzvy, max. 100 bodů, 
min. 50 bodů k hodnocení)
3) Výběr projektů (Výbor SCLLD), 
4) Závěrečné ověření způsobilosti (CRR), 
5) Výběr projektů (provádí ŘO IROP)
6) Příprava a vydání právního aktu (provádí ŘO IROP)

http://www.masbln.cz/


diskuze, dotazy

Děkuji za pozornost


