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Výzvy MAS pro IROP
Programový výbor složený z partnerů o.p.s. schvaluje výzvy MAS 
Výzvy MAS jsou podvýzvami IROP:

53. výzva na udržitelnou dopravu (chodníky, cyklostezky, zastávky)

62. výzva - sociální infrastruktura (soc. služby a komunitní centra)

65. výzva na podporu sociálních podniků

68. výzva pro mateřské a základní školy

69. výzva pro jednotky požární ochrany (auta a hasičárny)

MAS má jen omezené možnosti nastavení výzev MAS, které 98 % 
kopírují nastavení ze strany MMR. MAS může nastavit:

- výběrová kritéria

- alokaci výzev a výši způsobilých výdajů (podpora více a malých projektů)

- oprávněné žadatele a aktivity (ale nečiníme tak)

Role MMR, CRR a MAS ☺



Výzvy MAS pro IROP

Název výzvy
Alokace výzvy

(ERDF)

Ukončení 
příjmů 
žádostí

Minimální 
CZV

Maximální CZV

Bezpečnost dopravy 5,7 mil. Kč 23.5. 0,2 mil. Kč 1,5 mil. Kč

Mateřské školy 2,5 mil. Kč 9.5. 0,2 mil. Kč 1,5 mil. Kč

Základní školy 7,5 mil. Kč 16.5. 0,3 mil. Kč 1,5 mil. Kč

Sociální služby 4,0 mil. Kč ?? 0,2 mil. Kč 1,25 mil. Kč

Komunitní centra 1,0 mil. Kč ?? 0,2 mil. Kč 1,0 mil. Kč



IROP – bezpečnost dopravy
Alokace výzvy na bezpečnost dopravy: CZV 5,9 mil. Kč (dotace 5,7 mil. Kč)

Míra dotace: 95 % z ERDF (0% státní rozpočet a 5 % žadatel)

Termíny: příjem žádostí od 6. 4. do 23.5.2017

Celkové způsobilé výdaje: 0,2 až 1,5 mil. Kč
Podporované aktivity: Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší
1. rekonstrukce a výstavba chodníků podél silnic a komunikací, přizpůsobené 

hendikepovaným, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení 
2. rekonstrukce a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám hromadné 

dopravy 
3. realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy

Důležité přílohy žádosti:
- studie proveditelnosti (snaha o stručnost a výstižnost, viz vzor)
- karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (tzn. popis projektu, viz 

vzor)
- žádost o stavební povolení či pravomocné stavební povolení
- projektová dokumentace
- položkový rozpočet stavby



IROP – bezpečnost dopravy
Výběrová kritéria:
1. Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný – 10 bodů

2. Projekt zahrnuje realizaci chodníku či přechodu pro chodce podél/přes 
pozemní komunikace zatížené automobilovou dopravou – až 20 bodů

3. Projekt zahrnuje realizaci přechodu pro chodce – 10 bodů

4. Projekt je realizován v místech, kde před realizací projektu není chodník – 20 b.

5. Projekt je realizován v blízkosti veřejné budovy (např. MŠ, ZŠ, OÚ) – až 20 b.

6. Délka nově vybudovaného chodníku – až 20 b.

Projekt musí získat minimálně 51 bodů jinak neprojde věcným hodnocením.

Žadatelé v IROP výzvy č. 18:

- Rekonstrukce chodníků podél komunikace I/44 a III / 31524 v obci Zvole

- Zvýšení bezpečnosti nemotorizovaných účastníků silničního provozu v obci 
Sudkov



IROP – mateřské školy
Alokace výzvy na mateřské školy: CZV 2,6 mil. Kč (dotace 2,5 mil. Kč)
Míra dotace: 95 % z ERDF (0% státní rozpočet a 5 % žadatel)

Termíny: příjem žádostí od 4.4. do 9.5.2017

Celkové způsobilé výdaje: 0,2 až 1,5 mil. Kč

Podporované aktivity:

1. projekty zaměřené na mateřské školy, dětské skupiny, lesní školy, mateřská centra

2. výstavba nových budov, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury 
(včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

3. nákup pozemků, staveb a vybavení učeben (vč. kompenzačních pomůcek)

Podmínka: zvýšení kapacity MŠ popř. vyřešení výjimky od krajské hygienické stanice

Důležité přílohy žádosti:

- studie proveditelnosti (snaha o stručnost a výstižnost, viz vzor)

- žádost o stavební povolení či pravomocné stavební povolení

- projektová dokumentace

- položkový rozpočet stavby

- výpis z rejstříku škol a šk. zařízení vč. stanoviska krajské hyg. stanice ke kapacitě



IROP – mateřské školy
Výběrová kritéria:

1. Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný – 5 bodů

2. Realizace projektu bude ukončena před 31. 12. 2018 – 10 bodů

3. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 
jejich eliminace – 10 b.

4. Měrné finanční náklady projektu. Jedná se o realizační náklady bez DPH vzhledem ke 
navýšené kapacitě zařízení (jednotka osoba) – 30 bodů

5. Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro přijímání dětí mladších 3 let – 15 b.

6. Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro společné/inkluzivní vzdělávání dětí – 5 b.

7. Projekt navazuje na projekt realizovaný v rámci výzva OP VVV (šablony) – 10 b.

8. Velikost obce/města podle počtu obyvatel, ve kterém je projekt realizován – až 15 b.

Projekt musí získat minimálně 51 bodů jinak neprojde věcným hodnocením.

Žadatelé v IROP výzvy č. 15:

- Zvýšení kapacity mateřské školy v obci Hrabová



IROP – základní školy
Alokace výzvy na základní školy: CZV 7,9 mil. Kč (dotace 7,5 mil. Kč)

Míra dotace: 95 % z ERDF (0% státní rozpočet a 5 % žadatel)
Termíny: příjem žádostí od 4.4. do 16.5.2017
Celkové způsobilé výdaje: 0,3 až 1,5 mil. Kč

Podporované aktivity: 
1. výstavba, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (vč. 

bezbariérovosti)
2. nákup pozemků, staveb a vybavení učeben (vč. kompenzačních pomůcek)
3. zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podmínka: 
1. klíčové kompetence (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, cizí jazyky a 

IT);
2. budování bezbariérovosti škol;
3. projekt uvedený v Místní akčním plánu vzděl. pro ORP Šumperk či ORP Zábřeh

Důležité přílohy žádosti:

- studie proveditelnosti (snaha o stručnost a výstižnost, viz vzor)



IROP – základní školy
Výběrová kritéria:
1. Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný – 5 bodů
2. Realizace projektu bude ukončena před 31. 12. 2018 – 10 bodů
3. Finanční náročnost projektu – až 20 b.
4. Měrné finanční náklady pr. (tj. náklady vzhledem k velikosti dotčených učeben) 

– 20 b.
5. Projekt je zaměřen na modernizaci více odborných učeben – 12 b.
6. Projekt navazuje na projekt realizovaný v rámci výzva OP VVV (šablony) – 10 b.
7. Výstupy projektu budou využity externími uživateli dle smlouvy o spolupráci –

8 b.
8. Velikost obce/města podle počtu obyvatel, ve kterém je projekt realizován – až 

15 b.

Projekt musí získat minimálně 51 bodů jinak neprojde věcným hodnocením.

Žadatelé v IROP výzvy č. 47: 
Olšany, Postřelmov, Rovensko, Ruda nad Moravou (2x), Staré Město, Sudkov, Zábřeh



IROP – sociální služby
Alokace výzvy na sociální služby: CZV 4,0 mil. Kč (dotace 3,8 mil. Kč)

Míra dotace: 95 % z ERDF (0% státní rozpočet a 5 % žadatel)
Termíny: příjem žádostí od 4.4. do ??.5.2017
Celkové způsobilé výdaje: 0,2 až 1,25 mil. Kč
Podporované aktivity: 
1. nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu
2. výstavba a stavební úpravy budov

Podmínka: 
- pouze registrované sociální služby a poskytovatelé v Síti sociální služby Olomouckého 

kraje
- terénní sociálních služeb musí mít prokazatelně úplný nebo převazující prospěch na 

území obcí MAS Horní Pomoraví, o.p.s. (viz studie proveditelnosti)
- sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory (tzn. osoby starší 65 let bez 

přiznaného některého ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních službách)

Důležité přílohy žádosti:

- studie proveditelnosti (snaha o stručnost a výstižnost, viz vzor)

- souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo krajský 
střednědobý plán 

- pověřovací akt 



IROP – sociální služby
Výběrová kritéria:
1. Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný – 10 bodů
2. Realizace projektu bude ukončena před 31. 12. 2018 – 10 bodů
3. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti – až 

20 b.
4. Počet obcí, na které bude mít realizace projektu dopad – až 12 bodů
5. Projekt je zaměřen na zlepšení zázemí více sociálních služeb – až10 bodů
6. Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném zařízení – až 8 bodů
7. Projekt je realizován v obci se SVL či vysokým podílem sociálně vyloučených –

20 b.
8. Obec je partnerem projektu NNO – 10 bodů

Projekt musí získat minimálně 51 bodů jinak neprojde věcným hodnocením.

Žadatelé v IROP výzvy č. 30: 
Multifunkční centrum sociálních služeb – město Hanušovice



IROP – komunitní centra
Alokace výzvy na komunitní centra: CZV 1,0 mil. Kč (dotace 0,95 mil. Kč)

Míra dotace: 95 % z ERDF (0% státní rozpočet a 5 % žadatel)
Termíny: příjem žádostí od 4.4. do ??.5.2017
Celkové způsobilé výdaje: 0,2 až 1,0 mil. Kč

Podporované aktivity: 
1. nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu
2. výstavba a stavební úpravy budov
3. Součástí komunitního centra může být, ale nemusí být sociální služba

Oprávnění žadatelé:
• obce a jimi zřízené organizace (vč. dobrovolných svazků obcí)
• nestátní neziskové organizace (pokud vykonávají činnost v podpora osob se 

zdravotním postižením, sociální služby či aktivity sociálního začleňování)

Důležité přílohy žádosti:

- studie proveditelnosti (snaha o stručnost a výstižnost, viz vzor)
- žádost o stavební povolení či pravomocné stavební povolení
- projektová dokumentace + položkový rozpočet stavby
- dohoda o spolupráci s místně příslušnou obcí



IROP – komunitní centra
Výběrová kritéria:
1. Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný – 15 bodů
2. Realizace projektu bude ukončena před 31. 12. 2018 – 10 bodů
3. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udrž. – až 10 b.
4. Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném zařízení – až 20 bodů
5. Projekt je realizován v obci se SVL či vysokým podílem sociálně vylouč. – 20 b.
6. Obec je partnerem projektu NNO – 10 b.
7. Velikost obce/města, ve kterém je zřizováno komunitní centrum podle počtu 

obyvatel – až 15 bodů

Projekt musí získat minimálně 51 bodů jinak neprojde věcným hodnocením.

Žadatelé v IROP výzvy č. 39: 
1. Komunitní centrum Sudkov
2. Komunitní centrum - sousedská kuchyně Rovensko



Doporučení pro žadatele
• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

• Etapy projektu mohou být minimálně tříměsíční (doporučujeme jednu etapu)

• Postupovat nejen v souladu se specifickými pravidly, ale také s Obecnými 
pravidly pro žadatele a příjemce.

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

• Projekt musí být předložen do správné výzvy a podvýzvy

• 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, a to jak jednotlivě, tak ve
skupině výdajů 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.



Harmonogram po příjmu žádosti

• MAS provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti (FN+P) 
– cca měsíc

• Žadatel má 5 dní na opravu chyb FN+P (oprava max. 2x)

• 15 dní má žadatel na odvolání proti rozhodnutí

• po uplynutí všech lhůt může do 1 měsíce nastat věcné hodnocení 
všech projektů ve výzvě, které provádí výběrová komise

• 15 dní má žadatel na odvolání proti rozhodnutí

• Poté následuje finální rozhodnutí programového výboru o výběru 
projektů

• Vybrané žádosti následně jsou ke kontrole CRR



Udržitelnost projektu
5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP

• V době udržitelnosti projektu musí veškerý pořízený investiční majetek 
sloužit pouze k účelu poskytování stejných služeb a provádění aktivit 
projektu pro stejné klienty cílové skupiny, ke kterým se příjemce zavázal 
v žádosti o podporu.

• V době udržitelnosti bude prováděna kontrola prostřednictvím Zpráv o 
udržitelnosti projektu, ex-post analýzy rizik a ex-post kontroly. Po dobu 
udržitelnosti je příjemce povinen prokázat fungování služeb v druhu a 
kapacitě, kterou určil v žádosti o podporu.

• V době udržitelnosti musí být dodržovány cílové hodnoty indikátorů 
stanovené v Rozhodnutí/Stanovení výdajů. 

• V ZoR projektu a ZoU projektu příjemce uvádí informace požadované 
v kapitole 5 Specifických pravidel.



Plánované výzvy MAS pro IROP

Název výzvy
Alokace 

výzvy

Ukončení 
příjmů 
žádostí

Ukončení 
příjmů 
žádostí

Maximální 
CZV

Technika i stanice 

IZS
3,0 mil. Kč 1.7. 5.9. 1,25 mil. Kč

Zázemí pro sociální 

podnikání
5,3 mil. Kč 1.7. 5.9. 5,3 mil. Kč

Cyklostezky 2,6 mil. Kč 1.7. 5.9. 1,5 mil. Kč

Modernizace 

zastávek
1,5 mil. Kč 1.7. 5.9. 1,25 mil. Kč


