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Program semináře

Základní údaje o výzvách roku 2020

Představení aktivit výzev
◦ Podporované aktivity

◦ Způsobilé/nezpůsobilé výdaje

◦ Přílohy

Sdílení zkušeností a sběr podnětů

Sdílení příkladů dobré praxe



 8. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-

IROP Komunitní centra a sociální služby

 Vyhlášení výzvy: 10.7.2020 (0:00)

 Ukončení příjmů žádostí: 16.10.2020 (12:00)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 



 Alokace (CZV): 7 368 421,050 Kč

 Min. výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

 Max. výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč 

 Podpora ERDF: 95 % (5 % spolufinancování žadatele)

 Dotace: 6 999 999,998 Kč

 Forma podpory: dotace – ex-post financování

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 



Aktivity – věcné zaměření

„Rozvoj sociálních služeb“

„Rozvoj komunitních center“

„V 1 žádosti nelze kombinovat; lze podat více žádostí

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 



Sociální služby; Komunitní centra
 Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením

 Osoby se zdravotním postižením

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 

CÍLOVÉ SKUPINY  



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

CO SE PODPORUJE?
◦ Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení

◦ Nákup automobilu

◦ Stavební úpravy  

◦ Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách

◦ K vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování soc. služby

◦ K inkluzi sociálně vyloučených osob



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

PODPORA INFRASTRUKTURY SLUŽEB:
◦ Pečovatelská služba

◦ Centrum denních služeb

◦ Denní/týdenní stacionář

◦ Domov pro zdravotně postižené

◦ Chráněné domy, domy na ½ cesty, nízkoprahová centra, noclehárny

◦ Osobní asistence

◦ Atd. (3.2.2 Specifická pravidla)

PODPOROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NESMÍ BÝT VÝHRADNĚ PRO SENIORY



Zeleň (zelené zdi, střechy, aleje, sportovní hřiště a parky)

Demolice staveb na místě realizace projektu

Nezbytná parkovací stání 

Zabezpečení (TDI, BOZP, autorský dozor)

Studie proveditelnosti; projektová dokumentace; veř. zakázky

Povinná publicita

Služby součástí pořízení dlouhodobého majetku (nejsou-li v pořizovací ceně)

DPH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

Způsobilé výdaje na vedl. aktivity (max 15 % CZV)



Stavby/st. úpravy/rekonstrukce
◦ Stavby/přístavby/nástavby/st. úpravy/rekonstrukce pro poskytování soc. služeb

◦ Vytvoření zázemí soc. služeb – tj. pro pracovníky

◦ Budování/modernizace inž. sítí v rámci stavby

Nákup pozemků a staveb (max 10 % CZV)

Pořízení vybavení budov a zázemí 

Pořízení automobilu

DPH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 
Aktivita Rozvoj sociálních služeb

Způsobilé výdaje na hl. aktivity (min 85 % CZV)

Kap. 3.2.5 Spec. pravidel 62
Dokladování způsobilých výdajů: Příloha č. 5 Spec. pravidel 62



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 

Aktivita Komunitní centra

CO JE KOMUNITNÍ CENTRUM (KC)?

veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity

Cíl KC: zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

➢Aktivity KC vycházejí z tradic/zvyků komunity/oblasti

➢Aktivity KC jsou dostupné všem obyvatelům lokality bezúplatně za vstup 
nepřesahující náklady na aktivitu

➢KC = kombinace komunitních a veřejných služeb, základ. soc. poradenství, popř. 
soc. služeb



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 

Aktivita Komunitní centra

Co může být KC?
◦ Není přesná definice
◦ Např.: centrum terapie a pomoci lidem s vážným onemocněním, lidem v krizové 

situaci atd.
◦ Nebo např.: veřejné zařízení pro členy komunity pro realizaci soc., vzděl. a kult. aktivit
◦ Poskytování libovolné kombinace komunitních a veřejných služeb

Co není KC?
◦ Kulturní centrum nebo centrum pro masovou zábavu



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 

Aktivita Komunitní centra 
způsobilé výdaje na hl. aktivity (min 85 % CZV)

Stavby/st. úpravy/rekonstrukce
◦ Stavby/přístavby/nástavby

◦ Zázemí pro soc. služby KC

◦ Budování/modernizace inž. sítí

Nákup pozemků a staveb (max 10 % CZV)

Pořízení vybavení budov a zázemí/automobilu
◦ Nelze jako samostatný projekt; potřebnost musí být zdůvodněna ve Studii proveditelnosti

◦ Pouze budou-li v projektu další opatření (výstavba/rekonstrukce… KC)

DPH



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS 
Aktivita Komunitní centra 
způsobilé výdaje na vedl. aktivity (max 15 % CZV)

Zeleň a úprava venkovního prostranství
(zelené zdi, střechy, aleje, sportovní hřiště a parky, herní prvky)

◦ Pozn.: Body u věcného hodnocení za:

◦ stromy, keře, zelená stěna, zelená střecha

Demolice staveb na místě realizace projektu

Zabezpečení (TDI, BOZP, autorský dozor)

Studie proveditelnosti; projektová dokumentace; veř. zakázky

Povinná publicita

Služby součástí pořízení dlouhodobého majetku (nejsou-li v pořizovací ceně)

DPH



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS
PŘÍLOHY

PRO VŠECHNY AKTIVITY

Plná moc

Zadávací a výběrová řízení

Doklady o právní subjektivitě žadatele

Studie proveditelnosti

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

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

PRO VŠECHNY AKTIVITY

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
nebo pro ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Memorandum o spolupráci na projektu



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 8. výzva MAS  - PŘÍLOHY

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický 
plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních 
služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
kraje

Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o 
úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby 
obecného hospodářského zájmu v souladu s 
Rozhodnutím Komise 2012/21/EU

ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (pouze 
KS poskytující 1 a více soc. služeb)

Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o 
úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby 
obecného hospodářského zájmu v souladu s 
Rozhodnutím Komise 2012/21/EU (pouze KS poskytující 
1 a více soc. služeb

Doklad o komunitním projednání projektu



 9. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-

IROP Komunitní centra a sociální služby

 Vyhlášení výzvy: 10.7.2020 (0:00)

 Ukončení příjmů žádostí: 16.10.2020 (12:00)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 



 9. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-

IROP Komunitní centra a sociální služby

 Vyhlášení výzvy: 25.6.2020 (0:00)

 Ukončení příjmů žádostí: 5.10.2020 (12:00)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 



 Alokace (CZV): 16 740 305,070 Kč

 Min. výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč

 Max. výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč 

 Podpora ERDF: 95 % (5 % spolufinancování žadatele)

 Dotace: 15 903 289,817 Kč

 Forma podpory: dotace – ex-post financování

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 



Aktivity – věcné zaměření

BEZPEČNOST DOPRAVY
 Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší

TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY
 Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích 

systémů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
Bezpečnost dopravy- Hlavní aktivity (min. 85 % CZV)

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic
I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících 
pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy – přizpůsobeno osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace, vč. přechodů pro chodce a míst pro přecházení. 
Cíl: zvýšit bezpečnost

Rekonstrukce modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k 
zastávkám veřejné hromadné dopravy

Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší 
dopravy (bezp. opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci/dráze, veřejné osvětlení, 
prvky inteligentních dopravních systémů)



Realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů na ŽP 
(např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné 
rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, 
bezbariér. komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků 
zvyšujících bezpečnost dopravy 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
BEZPEČNOST DOPRAVY - Hlavní aktivity (min. 85 % CZV)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
BEZPEČNOST DOPRAVY - Hlavní aktivity (min. 85 % CZV)

Bezpečnostní opatření na silnici, místní komunikaci, dráze:
◦ vychýlení jízdního pruhu, zúžení komunikace, dělicí ostrůvky, vysazené plochy

na vjezdech do křižovatky, úpravy povrchu a tvaru křižovatek, zvýšení
protismykových vlastností krytu vozovky, zvýrazňující dopravní značení vč.
liniových opatření pro cyklisty, zvýrazňující dopravní zařízení a optické prvky,
zpomalovací prahy, polštáře a zvýšené plochy, svodidla v nebezpečných úsecích,
prvky aktivní bezpečnosti v blízkosti přechodů pro chodce a související
telematika, přístroje na měření rychlosti a tabule informující o rychlosti vozidla)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
BEZPEČNOST DOPRAVY -- Hlavní aktivity (min. 85 % CZV)



Lze také projekty pouze na: 
„realizaci prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy“
(dle Spec. pravidel IROP str. 73)

bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze,

veřejné osvětlení,

prvky inteligentních dopravních systémů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
BEZPEČNOST DOPRAVY - Hlavní aktivity (min. 85 % CZV)



Specifická pravidla č. 53 (str. 73-76)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
BEZPEČNOST DOPRAVY - Způsobilé výdaje na hl. aktivity

A) Výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce (součástí silnice, místní komunikace…) + 
opatření osobám s omez. schopností pohybu a orientace

B) Bezpečnost pěší dopravy: podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je 
komunikace pro pěší vedena

Opěrné zdi, násypy, svahy, příkopy

Místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, nasvětlení přejezdů a 
ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy

Nástupiště: autobusových zast. včetně bezbar. propojení nást.

Jízdní pruhy pro cyklisty (podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnice a místní 
komunikace)

Stezka pro cyklisty (se stezkou pro pěší v trase silnice/místní komunikace…)



Svislé/vodorovné dopravní značení, zvýrazňující prvky

Zábradlí na mostech; zábradlí jako bezp.

Světelná signalizace; veřejné osvětlení pro pěší + hl. doprav. prostor

Bezpečností opatření

◦ Vychýlení, zúžení, ostrůvky,…

Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou

Dešťové vpusti; odvod vod z povrchu komunikace do kanalizace

Připojení sousedních nemovitostí max. v délce odpovídající šířce komunikace pro pěší

DPH, jen pokud…

◦ …je způs. výdajem plnění, ke kterému se vztahuje

◦ … žadatel nemá nárok na odpočet vstupu

◦ … když žadatel není plátce DPH, ZV = celková pořizovací cena

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
BEZPEČNOST DOPRAVY - Způsobilé výdaje na hl. aktivity



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY - Hlavní aktivity (min. 85 % CZV)

 Modernizace a výstavba terminálů

 Významné přestupní uzly veřejné dopravy

 Zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 736425-2

 Modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů

 P+R, B+R, K+R (pro podpoření multimodality)

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích 
systémů P+G - podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě 
vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný 
automobilové dopravě 

 NENÍ MOŽNÁ KOMBINACE AKTIVIT V JEDNÉ ŽÁDOSTI



TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY
- Hlavní aktivity (min. 85 % CZV)

 Modernizace a výstavba terminálů

 Významné přestupní uzly veřejné dopravy

 Zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 736425-2

 Modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů

 P+R, B+R, K+R (pro podpoření multimodality)

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích 
systémů P+G - podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě 
vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný 
automobilové dopravě 

 NENÍ MOŽNÁ KOMBINACE AKTIVIT V JEDNÉ ŽÁDOSTI



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY

Hlavní aktivity (min. 85 % CZV)

Realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů na ŽP 
(např. výsadba doprovodné zeleně); realizace prvků 
zvyšujících bezpečnost dopravy (bezbariérové komunikace 
pro pěší; veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních 
systémů...),…
…vždy při současné modernizaci nebo výstavbě terminálu či 
samostatného parkovacího systému



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY

Vedl. aktivity (max. 15 % CZV)

 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

Specifická pravidla č. 53 (str. 17)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY

Hlavní aktivity (min. 85 % CZV)

Realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů na ŽP 
(např. výsadba doprovodné zeleně); realizace prvků 
zvyšujících bezpečnost dopravy (bezbariérové komunikace 
pro pěší; veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních 
systémů...),…
…vždy při současné modernizaci nebo výstavbě terminálu či 
samostatného parkovacího systému



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY

Vedl. aktivity (max. 15 % CZV)

 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

Specifická pravidla č. 53 (str. 17)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
PŘÍLOHY

SEZNAM PŘÍLOH pro všechny aktivity

Plná moc

Zadávací a výběrová řízení

Doklady o právní subjektivitě žadatele – příloha 
zrušena

Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

Studie proveditelnosti

Karta souladu s principy udržitelné mobility

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

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

 V případě přenesení pravomocí; vzor: příloha č. 11 
Obecných pravidel

 Pouze uzavřenou smlouvu; až bude… Modul „Veřejné 
zakázky“ v MS14+: smlouva + případné uzavřené dodatky

 Dle kap. 2.6.1 Obecných pravidel IROP; Vzor ČP: příloha č. 30 v 
Obecných pravidlech IROP



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 9. výzva MAS 
PŘÍLOHY

Terminály

Smlouva o veřejných službách v přepravě
cestujících

Územní rozhodnutí/ souhlas/ veřejnoprávní 
smlouva

Žádost o stavební povolení/ ohlášení/ staveb. 
povolení/ souhlas s provedením/ 
veřejnoprávní smlouva

Projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení/ pro ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

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

Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava

Územní rozhodnutí/ souhlas/ veřejnoprávní 
smlouva

Žádost o stavební povolení/ ohlášení/ staveb. 
povolení/ souhlas s provedením/ 
veřejnoprávní smlouva

Projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení/ pro ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

Doklady k výkupu nemovitostí - příloha 
zrušena

Výpočet čistých jiných peněžních příjmů –
příloha zrušena

Smlouva o spolupráci



 Vyhlášení výzvy: 10.7.2020

 Ukončení příjmů žádostí: 12.10.2020 (12:00)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 10. výzva



 Alokace (CZV): 7 368 421,050 Kč

 Min. výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

 Max. výše celkových způs. výdajů: 6 000 000 Kč

 Podpora ERDF: 95 % (5 % spolufinancování žadatele)

 Dotace: 7 000 000 Kč

 Forma podpory: dotace – ex-post financování

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 10. výzva



• CYKLODOPRAVA
• REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA STEZEK PRO CYKLISTY

• REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VÝSTAVBA JÍZDNÍCH PRUHŮ PRO CYKLISTY

• ÚPRAVA A REALIZACE LINIOVÝCH OPATŘENÍ PRO CYKLISTY V HLAVNÍM 

DOPRAVNÍM PROSTORU KOMUNIKACÍ

• DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTY

AKTIVITY LZE KOMBINOVAT

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 10. výzva

PODPOROVANÁ AKTIVITA VÝZVY



• MINIMÁLNĚ 85% Z CZV NA HLAVNÍ AKTIVITU

• VŽDY MUSÍ BÝT ÚČEL DOPRAVY: DO ZAMĚSTNÁNÍ, ŠKOL, ZA 

SLUŽBAMI

• DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTY

(NAPŘ.: ODPOČÍVADLA, STOJANY NA JÍZDNÍ KOLA), 

ZMÍRŇUJÍCÍ A KOMPENZAČNÍ PRVKY K ŽP 
(NAPŘ.: VÝSADBA DOPROVODNÉ ZELENĚ) 

LZE REALIZOVAT, ALE VŠE VŽDY PŘI SOUČASNÉ 

MODERNIZACI/VÝSTAVBĚ STEZEK PRO CYKLISTY/ LINIOVÉHO OPATŘENÍ 

PRO CYKLISTY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 10. výzva

CYKLODOPRAVA

Hlavní aktivita



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 10. VÝZVA
CYKLODOPRAVA -HLAVNÍ AKTIVITA

• CYKLOSTEZKY A JÍZDNÍ PRUHY V PŘIDRUŽENÉM 

PROSTORU KOMUNIKACÍ

• SAMOSTATNĚ PRO CYKLISTY NEBO PRO CYKLISTY A CHODCE

• DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: C8A,B, C9A,B, C10A,B

• LINIOVÁ OPATŘENÍ PRO CYKLISTY 

• VYHRAZENÉ JÍZDNÍ PRUHY V HLAVNÍM DOPRAVNÍM PROSTORU 

KOMUNIKACÍ



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 10. výzva

CYKLODOPRAVA Vedl. aktivity (max. 15 % CZV)

• 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

Specifická pravidla č. 53 (str. 82)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 10. výzva
CYKLODOPRAVA - Způsobilé výdaje na hl. aktivity

Specifická pravidla č. 53 (str. 94-95)

• VÝDAJE NA REALIZACI SAMOSTATNÝCH CYKLOSTEZEK, STEZEK PRO CYKLISTY I CHODCE, 

JÍZDNÍCH PRUHŮ (PRO CYKLISTY, NEBO SPOL. S CHODCI) – U SILNIC A MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ… VČ. VŠECH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV A OPATŘENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

• VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY (NEMĚLO BY BÝT SAMOSTATNĚ):

• VOLNĚ DOSTUPNÉ PEVNÉ STOJANY, UZAMYKATELNÉ BOXY NA KOLA, OSVĚTLENÍ + PŘÍMO NAPOJENÍ 

NA KOMUNIKACI PRO CYKLISTY, ZASTŘEŠENÍ,… MUSÍ SOUVISET S MÍSTNÍ CYKLISTICKOU KOMUNIKACÍ

• PODCHODY, LÁVKY, ČÁSTI MOSTNÍCH OBJEKTŮ A PROPUSTKŮ, NA KTERÝCH JE KOMUNIKACE PRO 

CYKLISTY VEDENA

• OPĚRNÉ ZDI, NÁSYPY, SVAHY, PŘÍKOPY

• MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ, PŘECHODY PRO CHODCE, PŘEJEZDY PRO CYKLISTY, NASVĚTLENÍ PŘEJEZDŮ A 

OCHRANNÉ OSTRŮVKY, CHODNÍKOVÉ PLOCHY

• DEŠŤOVÉ VPUSTI…

•



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 10. výzva
CYKLODOPRAVA - - Způsobilé výdaje na hl. aktivity

• PÁSY PRO CHODCE A CYKLISTY (V PŘIDRUŽENÉM PROSTORU SILNIC/MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ)

• ZÁBRADLÍ MOSTY; ZÁBRADLÍ – PRO BEZPEČNOST

• SVISLÉ/VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, ZVÝRAZŇUJÍCÍ PRVKY

• VEGETAČNÍ ÚPRAVY

• VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CYKLOSTEZKY + HL. DOPRAVNÍHO PROSTORU POZEMNÍ 

KOMUNIKACE V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCE

• BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ: VYCHÝLENÍ, ZÚŽENÍ, OSTRŮVKY,…

• DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

• DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VYHRAZENÝCH JÍZDNÍCH PRUHŮ (PRO CYKLISTY, 

AUTOBUSY…)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 10. výzva
CYKLODOPRAVA - Způsobilé výdaje na vedl. aktivity

• VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY:

• ODPOČÍVADLA A JEJICH VYBAVENÍ LAVIČKAMI, STOLKY, OSVĚTLENÍM, INFORMAČNÍMI TABULEMI 

A PŘÍSTŘEŠKY 

• PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ MAXIMÁLNĚ V DÉLCE ODPOVÍDAJÍCÍ ŠÍŘCE ŘEŠENÉ 

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ SOUBĚŽNÉ S KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY 

• ODŮVODNĚNÉ STAVBOU VYVOLANÉ INVESTICE

• PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE; STUDIE PROVEDITELNOSTI; VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

• NÁKUP POZEMKŮ/STAVEB (NE VÍCE NEŽ 10 % CELKOVÝCH ZPŮSOB. VÝDAJŮ)

• ZABEZPEČENÍ VÝSTAVBY (TDI, AD, BOZP,…)

• POVINNÁ PUBLICITA



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 10. výzva
PŘÍLOHY

Cyklodoprava

Územní rozhodnutí/ souhlas/ veřejnoprávní smlouva

Žádost o stavební povolení/ ohlášení/ staveb. povolení/ souhlas s 

provedením/ veřejnoprávní smlouva

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení/ pro ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je 

předmětem projektu

Smlouva o spolupráci



 Vyhlášení výzvy: 17.7.2020 (12:00)

 Ukončení příjmů žádostí: 9.10.2020 (12:00)

 Ukončení realizace projektu do: 30.06.2023

 Druh výzvy: kolová

 Dle výzvy č. 68

 Udržitelnost: min. 5 let

(od provedení poslední platby od ŘO:
dle kap. 20 „Obecná pravidla“)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 11. výzva



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 11. výzva

 Alokace (CZV): 11 631 572,95 Kč

 Min. výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

 Max. výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč 

 Podpora ERDF: 95 % (5 % spolufinancování žadatele)

 Celkem z ERDF: 11 049 994,30 Kč

 Forma podpory: dotace – ex-post financování



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 11. výzva

Aktivity – věcné zaměření:
„Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“

„Infrastruktura základních škol“

„Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“

„Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“

◦ V 1 žádosti nelze kombinovat; lze podat více žádostí

 Území realizace:
 MAS Brána Brněnska

 Mimo = nezpůsobilé 



PRO VŠECHNY AKTIVITY:
◦ Sociálně vyloučení; osoby ohrožení soc. vyloučením; osoby se spec. vzděl. potřebami; pedagog. 

pracovníci; dobrovolní pracovníci (ve vzděl., asist. služeb)

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
◦ Děti v předškolním vzděl. (MŠ)

ZŠ, SŠ, VOŠ:
◦ Žáci/studenti

ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
◦ Žáci/studenti; předškolní vzděl.;

◦ Pracovníci u zájm./neform. vzdělávání pro děti/mládež

◦ Dospělí v dalším vzdělávání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 11. výzva
CÍLOVÉ SKUPINY



INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Hlavní podporované aktivity

Zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných  
zařízení dětských skupin a MŠ              (tam, kde je nedostatek 
těchto kapacit)

Podmínka navyšování kapacit - Soulad s MAP ! 

Stavby, st. úpravy, pořízení vybavení – za účelem rozšiřování kapacit
◦ Nová infrastruktura vč. přípojky pro inž. sítě

Rekonstrukce a st. úpravy
◦ Stávající infrastruktura vč. bezbariérovosti

Nákup pozemků, nemovitostí

Pořízení:
◦ Vybavení budov, učeben; kompenzačních pomůcek



INFRASTRUKTURA ZŠ, SŠ, VOŠ
– Hlavní podporované aktivity

Pouze školy/školská zařízení v Rejstříku škol

Soulad s MAP/KAP! www.uzemnidimenze.cz

Stavby, stavební úpravy
◦ výstavba infrastruktury vč. inženýrských sítí

Rekonstrukce a stavební úpravy
◦ Stávající infrastruktura vč. bezbariérovosti

Nákup pozemků, nemovitostí

Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu

Pořízení:
◦ Vybavení budov a učeben, kompenzačních pomůcek



INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ – Způsobilé výdaje

Navýšení kapacity MŠ min o 16 dětí:
◦ Plně způsobilé výdaje na hl. i vedl. aktivity

Navýšení kapacity MŠ o méně než 16 dětí:
◦ Plně způsobilé pouze:

◦ Rozšíření kapacit kmenových tříd, nákup kompenz. pomůcek, staveb. úpravy s bezbariérovostí

◦ Ostatní výdaje: způsobilost v poměru dle navýšené a stávající kapacity

Ostatní typy a budování nového zařízení (či přesun/odkup pro navýšení kapacit):
◦ Plně způsobilé

Ostatní typy a rozšiřování zařízení:
◦ Plně způsobilé pouze:

◦ Rozšíření kapacity, nákup kompenz. pomůcek, staveb. úpravy s bezbariérovostí



INFRASTRUKTURA ZŠ, SŠ, VOŠ
– Způs. výdaje na hl. aktivity (min 85 %)

Stavby a modernizace
◦ Laboratoře, dílny, odborné učebny + jejich zázemí (šatny, WC, sklad,…), odborné 

kabinety, poradenská pracoviště,…

Budování a modernizace inž. sítě (i mimo pozemek hl. stavby)

Nákup pozemků a staveb

Vybavení budov, učeben a zázemí
◦ Ve vazbě na klíčové kompetence

◦ Kompenzační pomůcky

◦ Vybavení: poradenských pracovišť, dílen, laboratoří, odborných učeben,…

◦ Použitý DHM (pouze nižší cena, než za nový)

Vnitřní konektivita a připojení k internetu
◦ WAN; LAN; další bezpečností prvky

DPH ve vymezených případech



INFRASTRUKTURA ZŠ, SŠ, VOŠ
– Způs. výdaje na vedl. aktivity (max 15 %)
Demolice související s realizací projektu

Bezp. prvky a zařízení

Úpravy venkovního prostranství

Projektová dokumentace; EIA

TDI, AD, BOZP

Povinná publicita

Služby bezprostředně související s realizací projektu

DPH…



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 11. výzva
PŘÍLOHY – pro všechny aktivity

PRO VŠECHNY AKTIVITY

Plná moc

Zadávací a výběrová řízení

Doklady o právní subjektivitě

Studie proveditelnosti

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

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo
územní souhlas 
nebo 
účinná veřejnoprávní smlouva
nahrazující územní řízení

PRO VŠECHNY AKTIVITY

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

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
nebo pro ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

Čestné prohlášení o skutečném majiteli



ZÁKLADNÍ ÚDAJE – 11. výzva
PŘÍLOHY – navíc pro MŠ; ZŠ, SŠ, VOŠ

INFRASTRUKTURA ZŠ, SŠ, VOŠ, 

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy



Udržitelnost: min. 5 let
(od provedení poslední platby od ŘO:
dle kap. 20 „Obecná pravidla“)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE všechny výzvy 
udržitelnost



Území MAS BB -
způsobilost

ZÁKLADNÍ ÚDAJE všechny výzvy 



DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

(branabrnenska.cz – Dotační možnosti - IROP)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce Přílohy Specifických pravidel + Osnovy 
Studií proveditelnosti



Bc. Jana Šťastná

e-mail: stastna@branabrnenska.cz

Tel: +420 607 170 464

branabrnenska.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

mailto:stastna@branabrnenska.cz

