
MAS Brána Písecka, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brána Písecka, z.s. na období 2014 – 

2020“

vyhlašuje

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„3. Výzva MAS Brána Písecka – IROP – Rozvoj komunitních center“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“



Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

1.5.1 Kvalitní sociální infrastruktura a sociální péče, včetně integrace sociálně 

vyloučených skupin

Nerelevantní

Datum ukončení realizace 

projektu
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Datum zahájení realizace 

projektu

23.4.18 8:30

3.

62. výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.1

Identifikace výzvy

Termíny

30.04.2021

01.01.2014

31.5.18 12:00

N/R

23.4.18 8:30

Kolová

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího 

se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace 

projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní 

úkon byl učiněn před tímto datem.



Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

Forma podpory

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 100 000 Kč.                    

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 314 904 Kč. 

Podmínky veřejné podpory

Oprávnění žadatelé

- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,

- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,

- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,

- nestátní neziskové organizace,

- církve,

- církevní organizace

Cílová skupina

Území realizace 
Území MAS Brána Písecka vymezené strategií CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu 

za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Komunitní centra                                                                                                                            

Rozvoj veřejných víceúčelových zařízení sloužících k setkávání členů komunity  za 

účelem  realizace  sociálních,  vzdělávacích,  kulturních  a rekreačních aktivit s cílem 

zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Typy podporovaných projektů

Komunitní  centra  neposkytující  sociální  službu podle zákona

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nezakládají veřejnou podporu ve smyslu článku 

107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

5 314 904,000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

Osoby  sociálně  vyloučené,  osoby  ohrožené  sociálním 

vyloučením a osoby se zdravotním postižením.



1 Rozvoj komunitních center

1 Plná moc

2 Zadávavcí a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě žadatele

4 Výpis z rejstříku trestů - žadatel není povinnen dokládat

5 Studie proveditelnosti

6
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je

předmětem projektu

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 stavebníhopovolení

nebo pro ohlášení stavby

9 Položkový rozpočet stavby

10 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

11
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas

neboveřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Věcné zaměření

Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako 

přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné přílohy.

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve 

Specifických pravidlech výzvy č. 62 (verze 1.1, platnost od 21.9.2017) IROP v kapitole 

3.3.3. Specifická pravidla pro žadatel a příjemce jsou zde: https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-CLLD 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální prácí                             6 75 10 

Kapacita služeb a sociální práce

Náležitosti žádosti o podporu

Podporované aktivity

Indikátory

Povinné přílohy

- výstavba,  rekonstrukce  a  úpravy  objektu  a  zázemí  pro poskytování  aktivit 

komunitních center,

- nákup budov,

- nákup automobilu,

- vybavení pro zajištění provozu zařízení pro zajištění provozu komunitního centra.



Informace o křížovém 

financování

Do procesu hodnocení vstupují všechny podané žádosti o podporu, které byly podány 

prostřednictvím MS 2014+.                                                                                              

Hodnocení projketů probíhá ve dvou fázích:                                                                              

- Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti  provádějí pracovníci kanceláře MAS 

Brána Písecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Věcné hodnocení  provádí Výběrová komise MAS Brána Písecka (výběrový orgán MAS)   

Každá z popisovaných fází hodnocení projektů má svá vlastní                                                            

kritéria, jejichž cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty.  Kritéria tvoří přílohu č. 1 

této výzvy.                                                                                                                             Rada 

spolku MAS Brána Písecka (rozhodovací orgán) provádí výběr projektů  k realizaci na 

základě návrhu výběrové komise.                                                                                                                                                                                     

Způsob hodnocení je stanoven v kapitole 5 „Hodnocení a výběr projektů“ Interních 

postupů MAS Brána Písecka pro IROP zveřejněných na http://www.branapisecka.cz/ke-

stazeni.lllll                                                                                                        Minimální počet 

bodů, kterého musí projekt dosáhnout: 50% z celkového počtu bodů.                                                                                                                                                                                                                                                          

Závěrečné ověření způsobilosti provádí CRR na základě kritérií pro závěrečné ověření 

způsobilosti výdajů, která musí žadatel/projekty splnit v této fázi hodnocení a jsou 

uvedeny ve Specifických pravidelech pro žadatele a příjemce, výzva č. 62 v aktuálním 

znění platném ke dni vyhlášení výzvy (verze 1.1, platnost 21.9.2017) - 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-

infrastruktura-integrovane-projekty-CLLDlll                                                                                                                         

Žadatel může podat Žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku jakékoli části 

hodnocení. Proces přezkumu rozhodnutí MAS je upraven v kapitole 6 „Přezkum 

hodnocení projektů“ Interních postupů MAS Brána Písecka pro IROP. Interní postupy 

MAS Brána Písecka pro IROP jsou zvěřejněny internetových stránkách MAS  

http://www.branapisecka.cz/ke-stazeni.                                                                                  

Způsob hodnocení projektů

Příjmy projektu

Komunitní  centra  neposkytující  sociální  službu  podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:                                                 Projekty  

komunitních  center  neposkytující  sociální  služby 

nemohou  vytvářet  příjmy  podle  čl.  61  Nařízení  Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. 

Mohou vytvářet příjmy mimo čl. 61 uvedeného nařízení – tzv. jiné peněžní příjmy. 

Způsobilé výdaje

MAS Brána Písecka má možnost provádět změny ve výzvě. Tato změna musí být 

dopředu schválena ŘO. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informování 

prostřednictvím MS2014+. Změna je zárověň zveřejněna na webových stránkách: 

http://www.branapisecka.cz/vyzvy-maslll                                                                                   

V kolových výzvách nemůže MAS Brána Písecka provádět změny uvedené v kapitole 2.2 

Obecných pravidel, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou 

metodického prostředí. (odkaz na vývu kde jsou uvedena i obecná a specifická pravidla 

je zde http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-CLLD ). 

Změny ve výzvě se nevztahují na projektové záměry, které již žadatelé podali.

1.1.2014 - 30.4.2021

Další detaily výzvy

Kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním znění 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-

infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD                                                                   

Kapitola 3.3.5. Rozvoj komunitních center Specifických pravidel pro žadatele a 

příjemce pro integrované projekty CLLD v aktuálním znění   https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-CLLD                                                                          Věcná způsobilost se řídí do 

vydání rozhodnutí Obecnými (verze 1.10 z 27.10.2017) a Specifickými pravidly pro 

žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 62 IROP ve znění platném ke 

dni vyhlášení výzvy (verze 1.1 z 21.9.2017). V době realizace, tj. od data vydání 

rozhodnutí o dotaci, se věcná způsobilost řídí vždy aktuální verzí výše uvedených 

Pravidel.

Věcná způsobilost

Provádění změn výzvy

Časová způsobilost

Křížové financování není možné



Další specifika výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz

Náhradní projekty                                                                                                              

Projekt, který splnil minimální bodovou hranici, ale jehož požadovaná dotace přesahuje 

alokaci, zařadí Rada spolku na seznam Náhradních projektů. Postup řešení náhradních 

projektů se bude řídit kapitolou 3.7.1. Náhradní projekty z Obecných pravidel pro 

žadatele a příjemce, platných ke dni vyhlášení výzvy. https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-

projekty-CLLDlll                                                                                          Komunitní plánování 

projektu                                                                                       V případě, že bude žadatel 

chtít získat body v hodnotícím kritériu "Komunitní plánování projektu", popíše ve Studii 

proveditelnosti, jak projekt komunitně projednával a ke Studii proveditelnosti přiloží 

relevantní přílohy (fotodokumentace, zápis z jednání, prezenční listina)

Forma a způsob podání žádosti o 

podporu

Kritéria pro výběr projektů jsou uvedena v Příloze č. 1 této Výzvy

Do procesu hodnocení vstupují všechny podané žádosti o podporu, které byly podány 

prostřednictvím MS 2014+.                                                                                              

Hodnocení projketů probíhá ve dvou fázích:                                                                              

- Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti  provádějí pracovníci kanceláře MAS 

Brána Písecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Věcné hodnocení  provádí Výběrová komise MAS Brána Písecka (výběrový orgán MAS)   

Každá z popisovaných fází hodnocení projektů má svá vlastní                                                            

kritéria, jejichž cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty.  Kritéria tvoří přílohu č. 1 

této výzvy.                                                                                                                             Rada 

spolku MAS Brána Písecka (rozhodovací orgán) provádí výběr projektů  k realizaci na 

základě návrhu výběrové komise.                                                                                                                                                                                     

Způsob hodnocení je stanoven v kapitole 5 „Hodnocení a výběr projektů“ Interních 

postupů MAS Brána Písecka pro IROP zveřejněných na http://www.branapisecka.cz/ke-

stazeni.lllll                                                                                                        Minimální počet 

bodů, kterého musí projekt dosáhnout: 50% z celkového počtu bodů.                                                                                                                                                                                                                                                          

Závěrečné ověření způsobilosti provádí CRR na základě kritérií pro závěrečné ověření 

způsobilosti výdajů, která musí žadatel/projekty splnit v této fázi hodnocení a jsou 

uvedeny ve Specifických pravidelech pro žadatele a příjemce, výzva č. 62 v aktuálním 

znění platném ke dni vyhlášení výzvy (verze 1.1, platnost 21.9.2017) - 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-

infrastruktura-integrovane-projekty-CLLDlll                                                                                                                         

Žadatel může podat Žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku jakékoli části 

hodnocení. Proces přezkumu rozhodnutí MAS je upraven v kapitole 6 „Přezkum 

hodnocení projektů“ Interních postupů MAS Brána Písecka pro IROP. Interní postupy 

MAS Brána Písecka pro IROP jsou zvěřejněny internetových stránkách MAS  

http://www.branapisecka.cz/ke-stazeni.                                                                                  

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/


1 Příloha č.1 Kritéria pro výběr projektů

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Seznam příloh výzvy

Kontakty pro poskytování 

informací

Kontaktní údaje na pracovníky MAS Brána Písecka jsou uvedeny na odkaze 

http://www.branapisecka.cz/kontaktylll                                                                                          

Předseda spolku Roman Čarek, 602 113 600

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a 

příjemce intergrovaných projektů pro výzvu č. 62 IROP ve znění platném ke dni 

vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.10, platnost od 27.10.2017), 

Specifickými pravidly (verze 1.1, platnost od 21.9.2017). V době realizace, tj. od data 

vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených pravidel.                                                                                                                           

Odkaz na pravidla http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-

infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD


