
 

 

        
Seminář pro žadatele 

 

3. výzva MAS  Českomoravské pomezí – IROP 

– Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

 
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1“ 

 

 
18. 10. 2018, Polná 



Program semináře 

 
 1) Zahájení semináře 

 2) Představení vyhlašované výzvy 

 3) Základní informace o systému MS2014+ 

 4) Diskuze 

 5) Závěr 
 



Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu 

___________________________________________ 

Číslo výzvy ŘO: 

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 

INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ 

UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 

_________________________________________ 

Vazba na strategii MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 

   A1.1.4 Opatření: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 



Číslo a název výzvy 

217/06_16_075/CLLD_16_01_155 
 

Název výzvy  

3. výzva MAS  Českomoravské pomezí – IROP – 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
 

Oprávnění žadatelé 

Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního 

vzdělávání; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace 

zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; 

církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace 

organizačních složek státu; další subjekty podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti. 



Alokace výzvy – 1.265.160 Kč 

 

Míra podpory  

• Evropský fond pro regionální rozvoj – 95% 

• Státní rozpočet – 0% 

• Žadatel – 5% 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů  -  400.000 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 1.265.160 Kč 
 

• Forma financování: ex post 

• Projekty nezakládají veřejnou podporu. 

• Projekty nemohou vytvářet příjmy. 

 



Časové nastavení  

 Datum vyhlášení výzvy MAS 14. 9. 2018 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 14. 9. 2018, 04:00 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 14. 9. 2018, 04:00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 12. 2018, 12:00 

Časová způsobilost výdajů 1.1.2014 - 31.12.2021 



Pravidla pro žadatele a příjemce: 

 Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými 

pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 

68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými 

pravidly (verze 1.11., platnost od 15. 5. 2018) a Specifickými 

pravidly (verze 1.2, platnost od 3. 5. 2017). 

 

 V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí 

vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel. 

 

Odkaz:  

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-

kvality-a-dostupnosti-Infrast 

 



Cílová skupina 

Děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, osoby sociálně 

vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se 

speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, 

pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v 

oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb. 
 

Území realizace - Území MAS Českomoravské pomezí 

 

Indikátor výstupu   
50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

 

50000 – Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

 

 
 



Podporované aktivity   (1) 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury 

včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně 

zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 

- pořízení vybavení budov a učeben 

- pořízení kompenzačních pomůcek 

 

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity: 

- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů 

bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro 

vzdělávání dětí zaměstnanců), 

- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o 

změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 

127/2015 Sb., 

- služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu 

(vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky 

věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu 

mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, 

obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., 

živnostenský zákon, - spolků zajišťujících péči o děti 

do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, 

mateřská centra, předškolní kluby). 



Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity: 

- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech 

zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro 

vzdělávání dětí zaměstnanců), 
 

- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

zákona č. 127/2015 Sb., 
 

-   služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a 

služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) 

v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona 

č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, - spolků zajišťujících péči o děti 

do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby). 

 



 

K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole: 

 výchozí hodnota a datum, ke kterému byla hodnota stanovena (v případě 

výstupových indikátorů vždy 0).  

 cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout, a datum, 

ke kterému ji musí naplnit.  

 

Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k určenému datu jeho 

naplnění může vést ke krácení nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po 

dobu udržitelnosti může mít charakter porušení rozpočtové kázně s 

následkem finanční sankce.  

Sankce jsou stanoveny v Podmínkách Rozhodnutí, nebo v Podmínkách 

Stanovení výdajů. 
 

Vykazovat plnění indikátoru bude příjemce podpory ve Zprávách o realizaci 

projektu a udržení hodnoty indikátoru ve Zprávách o udržitelnosti projektu v 

datovém poli dosažená hodnota. 

 

 



Hlavní a vedlejší aktivity 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 

85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavní 

aktivity projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů 

projektu. 

  

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo 

maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 

% celkových způsobilých výdajů projektu musí být v 

rozpočtu projektu uvedena jako nezpůsobilý výdaj. 

  

 



Etapy projektu  

Projekty mohou být jednoetapové nebo víceetapové.  

Jednoetapové projekty jsou vymezeny dnem zahájení realizace projektu a 

dnem ukončení realizace projektu.  

Víceetapové projekty jsou rozdělené do více časových úseků, aby etapy 

byly uzavřeným logickým celkem, byly ukončeny výstupem a byly 

kontrolovatelné, aby bylo možno ověřit jejich splnění v souladu s výstupem a 

termíny stanovenými v  žádosti o podporu.  

• Etapy na sebe musí časově navazovat a nesmí se překrývat.  

• Etapa nesmí být kratší než tři měsíce.  

• Financování je dle finančních plánů po jednotlivých etapách a v nich 

prokazatelně vynaložených nákladech. 

 

Více příloha č. 1 Specifických pravidel – Záložka etapy projektu 



Povinné přílohy žádosti: 

Povinné přílohy jsou specifikované pro žadatele / příjemce ve specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce vždy v platném znění vyhlášené výzvy 

 

Zadávací a výběrová řízení: 

Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze 

uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu. 

Smlouvu včetně případných uzavřených dodatků přiloží 

prostřednictvím modulu „Veřejné zakázky“ k odpovídající zakázce. 

 

Upozornění: 

Na záložce PROJEKT  je třeba zaškrtnout v bílém poli DOPLŇKOVÉ INFORMACE  (na spodní části 

obrazovky) políčko Realizace zadávacích řízení na projektu, jinak se  pole VEŘEJNÉ ZAKAÁZKY nebude 

zobrazovat na levé liště.  



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

 musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 2.4, 

 musí přímo souviset s realizací projektu, 

 musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data 

ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení 

výdajů, 

 musí být doloženy průkaznými doklady, 

 nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, 

uzavřené s dodavatelem, příp. jejích dodatcích.  

 

Pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně 

upozorňujeme příjemce, že je potřeba udržet výstupy z projektu 

po celou dobu udržitelnosti a evidovat je po dobu 5 let po 

ukončení realizace. 



Výzva ŘO IROP 68 

Odkaz na výzvu  http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-

c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast  

 

  

 



Náležitosti žádosti o podporu: 
 

Povinné přílohy – viz výzva  

 

Do MS2014+ je možné nahrát dokument do velikosti 100 MB.  

V případě, že dokument je větší než 100 MB, musíte přiloženou 

přílohu rozdělit do několika menších souborů. K rozdělení příloh je 

možné použít jakýkoliv kompresní program (například 7zip,..).  

 

Pokud některá příloha není relevantní – žadatel vloží prázdný list s 

textem, že příloha není relevantní a doporučujeme zdůvodnit z jakého 

důvodu není relevantní. 

 



Zadávací a výběrová řízení 

Režim zakázky – do 2.mil (včetně) bez DPH =   

                 ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

 

Postupujte dle: 

 

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE  

PŘÍLOHA Č. 3  

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014-2020  

VYDÁNÍ 1.11  

PLATNOST OD 15. 5. 2018  



  MS 2014+ 
 



Podání žádosti o podporu 

 
 žadatel musí mít aktivní datovou schránku 

 žadatel musí mít vlastní elektronický podpis 

 text výzvy + přílohy naleznete na webu MAS:  

 podání elektronické žádosti o dotaci přes MS2014+          

(IS KP14+) 



Podání žádosti o podporu 

Portál IS MS2014+ 

 aplikace pro podání elektronické žádosti 

 žádost o podporu se zpracovává v elektronickém formuláři na adrese 

https://mseu.mssf.cz/ 

 používejte prohlížeče Internet Explorer nebo Mozilla (nejnovější 

verze) 

 postupujte dle přílohy č.1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 

pro integrované projekty CLLD – Postup pro podávání žádosti o 

podporu v MS2014+  

 pusťte si edukační videa 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-

zadost/Edukacni-videa 

1. Registrace žadatele (platná emailová adresa a telefonní číslo)  

2. Vyplnění elektronické žádosti 

3. Podpis statutárního zástupce 



MS2014+ 

 vyplňujte záložky postupně podle navigačního menu v levé části 

obrazovky – jednou vepsaná data se propisují do dalších záložek 

nebo umožní zaktivnění některých neaktivních záložek 

 žluté pole = povinné 

 šedivé pole = volitelné (zpřístupní se podle dat vyplňovaných 

během žádosti nebo nejsou podle zadaných dat povinná) 

 bílé pole = vyplňuje systém 

 

Každou vyplněnou záložku nebo delší textové pole před jeho 

opuštěním ULOŽTE! 

 

Při zadávání do systému využívejte př. č. 1 Specifických pravidel: 

POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V MS2014+ 

 

 

 



1. Registrace 



2. Žádost (1/6)  

 



2. Žádost (2/6)  

vyberete OP: 

06 - INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 

OPERAČNÍ PROGRAM 



2. Žádost (3/6)     vyberete výzvu  

Výběr výzvy 

IROP - (06_16_076) - 68. výzva IROP 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 

INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD - SC 4.1 - individuální 

projekt s vazbou na integrovaný nástroj 



2. Žádost (4/6)     vyberete podvýzvu  



2. Žádost (5/6)  ……. 



• Hodnocení projektů 

• Výběr projektů 
 



Hodnocení a výběr projektů 

1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  

2. Věcné hodnocení  

3. Schválení výběru projektů  

4. Oznámení o výběru či nevýběru projektu  

5. Předání vybraných projektů  

6. Závěrečné ověření způsobilosti 

7. Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory 

 

Více v Interní postupy IROP – kap. 4 



Hodnocení a výběr projektů – lhůty  
Fáze Lhůta 

Hodnocení přijatelnosti a formálních 

náležitostí 

do 20 pracovních dní od uzávěrky příjmu 

žádostí 

Odvolání (podání žádosti na přezkum) do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku 

Věcné hodnocení 

do 20 pracovních dní od provedení 

hodnocení přijatelnosti a formálních 

náležitostí 

Odvolání do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku 

Schválení programovým výborem 
do 20 pracovních dní od dokončení věcného 

hodnocení 

Odvolání do 15 kalendářních dní od obdržení výsledku 

Vyjádření monitorovacího výboru k 

odvolání 

do 22 / 44  pracovních dní od doručení 

žádosti o přezkum 

Závěrečné ověření způsobilosti (ŘO) není závazně určeno 

Příprava a vydání právního aktu (ŘO) do 3 měsíců od výběru žádosti o podporu  



Další kroky 
 

 Realizace projektu 

 Žádost o platbu 

 Udržitelnost projektu – 5 let  



Děkujeme za pozornost 
 

Marta Vencovská  

E-mail, tel.: marta.vencovska@mascmp.cz, 608 640 399  

 

www.mascmp.cz 


