
Seminář pro žadatele
11. výzva MAS Hlučínsko z.s.

IROP – Cyklostezky

Ve Velkých Hošticích dne 5. listopadu 2019 od 16:30 hodin



Program semináře

 Prezence účastníků
 Zahájení semináře
 Představení výzvy
 Podmínky a pravidla výzvy
 Proces hodnocení a výběru projektů
 Způsob podání žádosti
 Diskuse
 Závěr



Představení výzvy
„Cyklostezky“



Představení výzvy „Cyklostezky“
Základní informace

 Číslo výzvy MAS: 11. výzva

 Číslo výzvy v ISKP2014+: 391/06_16_038/CLLD_15_01_275

 Název výzvy v ISKP2014+: 11.výzva MAS Hlučínsko-IROP-Cyklostezky

 Druh výzvy: kolová

 Opatření integrované strategie: IROP 02: Bezpečná doprava

 Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí: 7. října 2019 ve 12:00 hodin

 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. prosince 2019 ve 12:00 hodin



Představení výzvy „Cyklostezky“
Informace o podpoře

 Celková částka dotace: 7.863.856 Kč

 Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: nestanovena

 Max.výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 7.863.856 Kč

 Míra podpory: 95%



Představení výzvy „Cyklostezky“
Závazné dokumenty

 Obecná pravidla jsou společná a závazná pro všechny výzvy: 
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-
68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-
12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 Specifická pravidla jsou samostatná pro každou výzvu: 
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/a6c20724-399c-4f97-bad5-
9677f459d70e/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-
3.pdf.aspx?ext=.pdf

 Výzva MAS (podporované aktivity, hodnotící kritéria, povinné přílohy atd.
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-11/



Představení výzvy „Cyklostezky“
Oprávnění žadatelé

 Obce

 Dobrovolné svazky obcí

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

 Organizace zřizované nebo zakládané Dobrovolnými svazky obcí



Představení výzvy „Cyklostezky“
Cílové skupiny

 Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, 
uživatelé veřejné dopravy.



Představení výzvy „Cyklostezky“
Zacílení podpory – typy podporovaných projektů

 Výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty 
a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním 
značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do 
zaměstnání, škol a za službami,

 Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro 
cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních 
komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, 
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami



Představení výzvy „Cyklostezky“
Věcné zaměření – hlavní podporované aktivity

 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro 
cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo 
odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo 
C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,

 rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty 
nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém 
prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, 
C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami, 



Představení výzvy „Cyklostezky“
Věcné zaměření – hlavní podporované aktivity

 úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním 
dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě 
vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů 
pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní 
kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,



Představení výzvy „Cyklostezky“
Věcné zaměření – hlavní podporované aktivity

 je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro 
cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních 
opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí 
(např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících 
bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky 
inteligentních dopravních systémů), vždy při současné rekonstrukci, 
modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového 
opatření pro cyklisty,

Na hlavní aktivity musí být vynaloženo minimálně 85% celkových 
způsobilých výdajů projektu!



Představení výzvy „Cyklostezky“
Věcné zaměření – vedlejší aktivity projektu

 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. 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 
15% celkových způsobilých výdajů projektu!



Představení výzvy „Cyklostezky“
Povinné přílohy žádosti

1. Plná moc
2. Zadávací a výběrová řízení
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele – příloha zrušena
4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
5. Studie proveditelnosti
6. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
7. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
8. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní řízení
9. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 



Představení výzvy „Cyklostezky“
Povinné přílohy žádosti
10. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro 

ohlášení stavby 
11. Položkový rozpočet stavby
12. Doklady k výkupu nemovitostí – příloha zrušena
13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
14. Smlouva o spolupráci
15. Situační plán



Představení výzvy „Cyklostezky“
Indikátory
76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras  
76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Naplnění indikátorů

Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k datu uvedenému v Rozhodnutí 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. 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. Pokud by během realizace projektu nastaly změny v 
projektu, které ovlivní výslednou hodnotu indikátoru, postupuje příjemce v souladu s 
kapitolou 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Podrobné informace k jednotlivým 
indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy 
indikátorů v příloze č. 3 těchto Pravidel (specifická pravidla).



Představení výzvy „Cyklostezky“
Časová způsobilost

1. 1. 2014 - 30. 06. 2023

Křížové financování

Křížové financování není možné.



Představení výzvy „Cyklostezky“
Způsobilost výdajů

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly 
pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve 
znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.12., 
platnost od 06.03.2019), Specifickými pravidly (verze 1.3, platnost od 
10.01.2019). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce 
řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-
integrovane-projekty



Proces hodnocení a výběr projektů



Proces hodnocení a výběr projektů

Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích: 
 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, které provádí 

zaměstnanci MAS. 
 Věcné hodnocení, které provádí Hodnotící a výběrová komise. 
 Závěrečné ověření způsobilosti projektů, které provádí CRR (Obecná 

a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce). Obecná a Specifická 
pravidla jsou uvedena na webu ŘO IROP u každé výzvy ŘO IROP.

Interní postupy - Příloha č. 1 k Výzvě MAS:

http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/irop/vyzvy-irop/irop-vyzva-11/



Proces hodnocení a výběr projektů
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti proběhne do 40 pracovních dní od 
konečného termínu pro podání projektů v kolové výzvě. 

2. Žadatel je vyzván k doplnění žádosti maximálně 2 x. Lhůta pro doplnění žádosti je 
5 pracovních dní od odeslání depeši žadatele, v odůvodněných případech lze lhůtu 
prodloužit maximálně o 5 pracovních dní.  V případě nedostatečného doplnění, 
nebo v případě, že žadatel na první výzvu nereaguje, je žadateli odeslána 2. výzva k 
doplnění žádosti. Pokud žadatel ani po opakované výzvě nepodá doplněnou žádost o 
podporu splňující všechna kritéria, je hodnocení ukončeno.

3. Každý žadatel může podat žádost o přezkum v případě negativního výsledku 
kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Žadatelé se mohou práva na podání 
žádosti o přezkum vzdát.

4. Lhůta pro věcné hodnocení začíná běžet následující den od zaslání informace o 
ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti včetně přezkumů 
členům Programového výboru.



Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria formálních náležitostí

Příloha č. 2 Výzvy



Proces hodnocení a výběr projektů
Věcné hodnocení

Výběr ustanovení z Interních postupů MAS Hlučínsko:
 Do věcného hodnocení jsou předány žádosti o podporu, které splnily podmínky 

kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. 

 Za věcné hodnocení zodpovídá Hodnotící a výběrová komise. 

 Hodnotící a výběrová komise ohodnotí projekty nejpozději do 20 pracovních dní
od ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (po uplynutí lhůty 
pro podání žádostí o přezkum).

 Ode dne doručení interní depeše s výsledkem hodnocení běží žadateli lhůta 15 
kalendářních dní pro možnost podání žádostí o přezkum v případě negativního i 
pozitivního výsledku věcného hodnocení. Žadatelé se mohou podání žádosti o 
přezkum vzdát. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Přezkum hodnocení projektů 
těchto Interních postupů. 



Proces hodnocení a výběr projektů
Věcné hodnocení - bodování

 Maximální počet bodů věcného hodnocení je 100.
 Aby splnila podmínky věcného hodnocení, musí žádost získat 

minimálně 50 bodů.
 Důležitá informace:  Závěrečné ověření způsobilosti projektů a 

kontrolu administrativních postupů provádí Řídící orgán IROP!



Věcné hodnocení
Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Výzvy



Způsob podání žádosti



Způsob podání žádosti
IS KP14+
 Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských 

strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 
2014 – 2020 

 On-line aplikace 
- Nevyžaduje instalaci do PC 
- Registrace s platnou emailovou adresou a telefonním číslem 



Postup při zakládání výzvy v IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/)















IS KP14+
 Uživatel vyplňuje záložky postupně! Podle navigačního menu v levé 

části obrazovky – jednou vepsaná data se propisují do dalších záložek, 
či umožní zaktivnění některých neaktivních záložek.

 Žlutá pole = povinná
 Šedivá pole = volitelná (zpřístupní se podle dat vyplňovaných během 

žádosti, nebo nejsou podle zadaných dat povinná)
 Bílá pole = vyplňuje sám systém

UPOZORNĚNÍ:
Každou vyplněnou záložku, či delší textové pole před jeho opuštěním 
uložte.



IS KP14+
Postup při podávání žádosti

 Registrace do systému IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/ 
(Používejte jen prohlížeč Microsoft Explorer)

 Vyplnění elektronické verze žádosti 
 Finalizace elektronické verze žádosti 
 Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti 
 Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě 

prostřednictvím IS KP14+ 
 Před podáním/odesláním žádosti je potřeba zřídit 

elektronický podpis!



DĚKUJEME ZA POZORNOST


