
5. výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP- Sociální bydlení 

 

Číslo výzvy MAS: 049/06_18_107/CLLD_16_01_106 

Seminář pro žadatele k 5.výzvě MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP-Sociální bydlení 

Jiřetín pod Bukovou, centrum SYLVATICA, 22. 10. 2019 

Manažer IROP: Ing. Filip Šafařík, 605 215 264, filipsafarik@seznam.cz 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007513 

 

Realizace SCLLD  

MAS Rozvoj Tanvaldska 

 



Identifikace výzvy 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007513 

5.výzva MAS je navázána na výzvu ŘO IROP č. 85 

Operační program 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 IROP 85. výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 

Číslo výzvy MAS 5. 

Opatření integrované strategie  A.2.1 Dostupné bydlení pro občany 

Podopatření integrované 
strategie 

N/R 

Druh výzvy  Kolová 



Termíny 
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Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 27.9.19 14:00 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 27.9.19 14:00 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 18.12.19 14:00 

Datum zahájení realizace projektu 

1.1.2014 

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. 

Datum ukončení realizace projektu 

30.6.2023 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním 

žádosti o podporu v MS 2014+. 



Podpora 
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Alokace výzvy MAS (CZV) 

5 000 000,00 Kč 

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt 

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  

Státní rozpočet - 0 % 

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu 

500 000,000 Kč   

5 000 000,00 Kč   

Podmínky veřejné podpory 

Maximální výše podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012: 

- obce: 15 000 000,- Kč 

- nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000,- Kč 

Podpora de minimis nesmí přesáhnout částku 500 000 EUR (EFRR + SR) přepočtenou kurzem 

Evropské centrální banky ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Forma podpory Dotace – ex-post financování  



Zacílení podpory 
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Sociální bydlení 
 
Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace 
pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 
 
Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve 
Specifických pravidlech výzvy č. 85 IROP. 
 
 

 



Oprávnění žadatelé 
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• obce  

• nestátní neziskové organizace 

• církve 

• církevní organizace 



Povinné přílohy žádosti 
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1 Plná moc 

2 Zadávací a výběrová řízení 

3 Doklady o právní subjektivitě žadatele 

4 Studie proveditelnosti 

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

6 
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 
stavební povolení 

7 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

8 
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 
řízení 

9 Položkový rozpočet stavby 

10 Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

11 
Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu 
sociální bydlení – v případě volby režimu rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU) 

12 Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu 

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 85 (verze 1.0, platnost od 
29.06.2018) IROP v kapitole 3.6 Povinné přílohy k žádosti o podporu. 



Způsob hodnocení projektů 
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 MAS provádí nejprve kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí (pracovníci MAS)  

 Následně provádí věcné hodnocení předložených žádostí o podporu (Hodnotící komise)  

 Každá z popisovaných fází hodnocení projektů má svá vlastní kritéria, jejímž cílem je vybrat 

transparentně kvalitní projekty (Příloha č.1 a č.2 výzvy) 

 Schválení seznamu vybraných projektů provádí Rada  

  

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

prostřednictvím MS 2014+.  

 

 

 

Podmínka úspěšného věcného hodnocení projektu 
Minimální bodová hranice: 30 bodů 

Maximální bodová hranice: 60 bodů 



Hlavní aktivity projektu 
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 nákup objektů, domů, bytů a pozemků (mimo určené základní sídelní jednotky), 

 výstavba nových sociálních bytů (mimo určené základní sídelní jednotky) včetně 

odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších 

souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy 

domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, 

mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),  

 nákup a dostavba nedokončených staveb (mimo určené základní sídelní jednotky),  

 rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,  

 pořízení základního vybavení bytové jednotky,  

 rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a 

odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k 

zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, 

domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) - 

společné prostory bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., 

o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.  

 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 

způsobilých výdajů projektu. 



Vedlejší aktivity projektu 
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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,  

 pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace 

zadávacích a výběrových řízení),  

 povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel).  

 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových 

způsobilých výdajů projektu. 



Pravidla pro žadatele a příjemce 
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www.masrt.cz 
 

Navigace webových stránek: Realizace SCLLD/IROP/Výzvy/5. výzva – Sociální bydlení 

Zde naleznete ke stažení:  

 Text 5. výzvy 

 Přílohu č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

 Přílohu č. 2 Kritéria věcného hodnocení 

 

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy. Definují parametry a zaměření jednotlivých aktivit 5. výzvy. V 

přílohách naleznete například formuláře, seznamy a některé předdefinované osnovy dokumentů, které se dokládají 

jako povinné přílohy. 

 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy. Definují obecná pravidla pro všechny žadatele ze všech výzev 

IROP 

 

 



Podání žádosti o podporu 
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Podání žádosti elektronicky prostřednictvím MS2014+ (monitorovací systém) 

 

Úvodní webová stránka pro vstup a registraci: https://mseu.mssf.cz/ 

 

Pro podání žádosti je nutné mít zřízený elektronický podpis a datovou schránku 

 

 

K vyplnění žádosti o podporu je doporučeno využít příručku, která je součástí příloh specifických 

pravidel:  

 

Postup pro podání žádosti v MS2014+ 
 

 

Informace uvedené ve studii proveditelnosti musí být v souladu s žádostí v MS2014+ a ostatními 

přílohami 

 

 

 

 

 

 

 

 



Založení žádosti o podporu 
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Výběr políčka – Nová žádost 

 

 

 

 

 

 

 

 



Založení žádosti o podporu 
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Výběr operačního programu 

 

 

 

 

 

 

 

  06 – Integrovaný regionální operační program 



Založení žádosti o podporu 
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Výběr výzvy č. 85, kliknutím na modrý text – individuální výzva 



Založení žádosti o podporu – podvýzva MASRT 
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Výběr podvýzvy s názvem 5. výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP-Sociální bydlení 



KONTAKT 
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Manažer IROP: 

 

Ing. Filip Šafařík 

E-mail: filipsafarik@seznam.cz 

Tel: 605 215 264 

 

www.masrt.cz 
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