
Seminář pro žadatele
k výzvě č. 8

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

– IROP –

Komunitní centra a sociální služby



Program semináře

 Základní údaje o výzvě

 Představení aktivit výzvy

 Podporované aktivity

 Způsobilé/nezpůsobilé výdaje

 Indikátory

 Přílohy

 Proces hodnocení a výběr projektů

 Postup podání žádosti o dotaci



 Vyhlášení výzvy: 10.7.2020 (0:00)

 Ukončení příjmů žádostí: 16.10.2020 (12:00)

 Možnost zahájení realizace od: 1.1.2014

 Ukončení realizace: NE před podáním do MS14+

 Ukončení realizace projektu do: 30.6.2023

 Druh výzvy: kolová

 Dle výzvy č. 62 

 Etapy: ne kratší 3 měsíce, nebo 1etapový

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Udržitelnost: min. 5 let

(od provedení poslední platby od ŘO:

dle kap. 20 „Obecná pravidla“)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - udržitelnost



 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 - financování



Aktivity – věcné zaměření

„Rozvoj sociálních služeb“

„Rozvoj komunitních center“

„V 1 žádosti nelze kombinovat; lze podat více žádostí

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Území realizace:

MAS BB

Mimo = nezpůsobilé



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

 Osoby se zdravotním postižením

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
CÍLOVÉ SKUPINY  



Sociální služby; Komunitní centra
 NNO

Org. složky státu a jejich přísp. org.

 Kraje, obce, církve

Org. zakládané/zřizované obcemi/kraji; církevní org.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Žadatelé

NNO, církve/církevní org. – činnost dle 3.2.1 Spec. pravidel; 

hlavní činností není vytváření zisku



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



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



ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 VEŘEJNÁ PODPORA 

 Dotace a podpora na činnost na základě pověření = služba obecného hospodářského 

zájmu.

 Pověřovací akt nejméně v délce do konce doby udržitelnosti (5 let po poslední platbě)

 Pověřovací akty musí navazovat - zaručit kontinuální poskytování sociálních služeb

 V případě nezajištění kontinuálního poskytování SOHZ se příjemce vystavuje 

riziku vrácení celé dotace

Kap. 3.2.9 Specifických pravidel 62 



 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

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



 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

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
způsobilé výdaje na vedl. aktivity (max 15 % CZV)



 Mimo MAS BB 

 Mimo cíle

 Bez 3 E

 Vedlejší aktivity nad 15 % CZV; nákup pozemku nad 10 % CZV

 Provozní a režijní výdaje

 Opravy/údržba

 Řízení a administrace projektu

 Nepovinná publicita

 Mzdy, platy, cestovné, …

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
nezpůsobilé výdaje

Kap. 3.2.5 Spec. pravidel 62 

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



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



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



KOMUNITNÍ CENTRA

POVINNOST ŽADATELE U KC:

 Zajistit min 1 sociálního pracovníka se vzděláním dle zákona o soc. 

službách 

 Zapojení veřejnosti do nastavení a fungování centra (např. zápis ze 

zastupitelstva obce atd.)

 Popsat rozsah lokality, pro kterou bude KC poskytovat služby

 Hl. činnost není vytváření zisku



KOMUNITNÍ CENTRA

 Registrovaná soc. služba v KC

 pro členy komunity v nepříznivé soc. situaci a soc. vyloučení

 volitelná – žadatel má možnost ji neposkytovat

 terénní nebo ambulantní

 v souladu se střednědobým plánem rozvoje soc. služeb (dokládá se)

 pověřovací akt k výkonu služby OHZ



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

Kap. 3.3.5 Spec. pravidel 62  

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



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



KOMUNITNÍ CENTRA 

nezpůsobilé výdaje
 Mimo území MAS BB

 Mimo cíle

 Bez 3 E

 Vedlejší aktivity nad 15 % CZV; nákup pozemku nad 10 % CZV

 Provozní a režijní výdaje

 Opravy/údržba

 Řízení a administrace projektu

 Nepovinná publicita

 Mzdy, platy, cestovné, …

Kap. 3.3.5 Spec. pravidel 62 (verze 1.1); 

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



INDIKÁTORY – Soc. služby

 Indikátor 6 75 10:

 „Kapacita služeb a sociální práce“

 Povinný; nenaplnění = sankce… (drobná odchylka ano)

 Výchozí hodnota: max počet klientů, kterým je v 1 okamžik možno poskytnout 1 ze služeb; 

zcela nové zařízení – může být hodnota „0“

 Cílová hodnota: závazná; v ukončení realizace

 Indikátor 5 54 01:

 „Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci“

 Bez tolerance; nenaplnění = sankce…

 Výchozí hodnota: „0“

 Cílová hodnota: plánovaný počet projektem nově vytvořených/rekonstruovaných/vybavených 

zázemí v době ukončení realizace projektu.



INDIKÁTORY – Soc. služby

 Indikátor 5 54 02:

 „Počet poskytovaných druhů sociálních služeb“

 Bez tolerance; nenaplnění = sankce…

 Výchozí hodnota: „0“

 Cílová hodnota: plánovaný počet poskytovaných druhů sociálních služeb do 6 měsíců 

od ukončení realizace projektu 



INDIKÁTORY – Komunitní centra
 Indikátor 5 54 01:

 „Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci“

 Bez tolerance; nenaplnění = sankce…

 Výchozí hodnota: „0“

 Cílová hodnota: plánovaný počet projektem nově vytvořených/rekonstruovaných/vybavených 

zázemí v době ukončení realizace projektu.

 Povinný pro všechny projekty KS

 Indikátor 5 54 02:

 „Počet poskytovaných druhů sociálních služeb“

 Bez tolerance; nenaplnění = sankce…

 Výchozí hodnota: „0“

 Cílová hodnota: plánovaný počet poskytovaných druhů sociálních služeb do 6 měsíců od 

ukončení realizace projektu 

 Povinný pro KS, kde bude provozována aspoň 1 soc. služba



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



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



PŘÍLOHY Plná moc

 Zadávací a výběrová řízení

 Do příloh: Uzavřená smlouva na plnění zakázky

 Modul „Veřejné zakázky“ v MS14+: smlouva + případné uzavřené dodatky

 Doklady o právní subjektivitě žadatele

 Nerelevantní pro obce

 Výpis z rejstříku trestů

 Nerelevantní

 Studie proveditelnosti !!!

 Příloha 4

 Prokázání právních vztahů

 Výpis z katastru (ne starší 3 měsíců); když nájemní smlouva – kopie do ŽoP

 Stavební povolení

 Buď platné (povolení/ohlášení/souhlas..), nebo žádost



PŘÍLOHY Projektová dokumentace

 Součástí ŽoStP/ověřená st. úřadem ve st. řízení; autorizovaný projektant

 Položkový rozpočet

 Předpokl. ceny způsobilých výdajů na hl. a vedl. aktivity

 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Územko (Soc. služby; Kom. centra)

 Když spol. žádost o úz. rozhodnutí + st. povolení, tak je NR (doložit, že je příloha NR)

 Souhlasné stanovisko subjektu (Soc. služby)

 Příloha č. 8 Spec. pravidel

 Souhlasné stanovisko kraje (Kom. centra)

 Příloha č. 8 Spec. pravidel

 Pověřovací akt/vyjádření objednatele služeb (Soc. služby, KS provoz. soc.sl. )

 k výkonu služby obecného hosp. zájmu dle 2012/21/EU, nebo vyjádření 

objednatele služeb o úmyslu pověření výkonu služby dle 2012/21/EU



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

 Formální hodnocení

 Nutno splnit veškerá stanovená kritéria

 U napravitelných – max. 2 x možnost doplnění (5 prac. dní na doplnění)

 Příloha č. 1 „Kritéria pro hodnocení projektů IROP“ – části kritéria 

formálních náležitostí; obecná kritéria přijatelnosti; specifická kritéria 

přijatelnosti

 Věcné hodnocení

 Nutné získat min 50 % b (tj. 25 z 50); NEOPRAVITELNÉ!!!

 Příloha č. výzvy MAS „Kritéria věcného hodnocení“

 Výběr projektů

 Počet projektů dle alokace na výzvu



- Věcné hodnocení – všechny aktivity 
Kritéria věcného hodnocení

číslo název popis

typ 

kritéri

a

hodnocení

zdroj 

informacíkategorie body kategorie body kategorie
bo

dy

1.
Dopad na 

území

Bodové kritérium 

hodnotí, zda budou 

výstupy z projektu 

využívány cílovými 

skupinami z více obcí

hodno

tící

Výstupy projektu 

budou využívat 

cílové skupiny ze 

3 a více obcí 

(místních částí).

10

Výstupy projektu 

budou využívat cílové 

skupiny ze 2 obcí 

(místních částí).

5

Výstupy projektu 

budou využívat 

cílové skupiny pouze 

z jedné obce (místní 

části).

0

studie 

proveditel

nosti

2.

Zaměření na 

cílové 

skupiny

Bodové kritérium 

hodnotí, na kolik 

cílových skupin je 

projekt zaměřen. 

hodno

tící

Projekt je 

zaměřen na 3 

cílové skupiny 

(osoby sociálně 

vyloučené, osoby 

ohrožené 

sociálním 

vyloučením, 

zdravotně 

postižení).

10

Projekt je zaměřen na 

2 cílové skupiny (osoby 

sociálně vyloučené, 

osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, 

zdravotně postižení).

5

Projekt je zaměřen 

na 1 cílovou skupinu 

(osoby sociálně 

vyloučené, osoby 

ohrožené sociálním 

vyloučením, 

zdravotně 

postižení).

0

studie 

proveditel

nosti

3.

Do plánování 

či realizace 

projektu jsou 

zapojeni 

kromě 

žadatele 

další 

subjekty 

(partneři)

Bodové kritérium 

hodnotí, zda do 

plánování či realizace 

projektu jsou zapojeni 

kromě žadatele další 

subjekty (partneři). 

hodno

tící

Do projektu jsou 

zapojeni kromě 

žadatele další 2 a 

více partnerů, 

10

Do projektu je zapojen 

kromě žadatele další 1 

partner

5

Do projektu není 

zapojen kromě 

žadatele žádný další 

partner 

0

memorand

um o 

spolupráci 

na 

projektu 

(příloha č. 

15)



- Věcné hodnocení – rozvoj soc. služeb 
Kritéria věcného hodnocení

číslo název popis

typ 

krit

éri

a

hodnocení

zdroj 

informacíkategorie
bo

dy
kategorie

bod

y
kategorie

bo

dy

4.

Projekt řeší 

nedostatek dané 

sociální služby v 

území

Kritérium hodnotí, zda 

projekt řeší nedostatek 

dané sociální služby v 

území. 

hod

not

ící

Ve studii proveditelnosti 

je popsáno, jak projekt 

řeší nedostatek dané 

sociální služby v území.

5

Ve studii proveditelnosti 

není popsáno, jak projekt 

řeší nedostatek dané 

sociální služby v území.

0

studie 

proveditel

nosti

5.

Počet 

registrovaných 

služeb

Bodové kritérium hodnotí 

počet registrovaných 

služeb dle zákona. 

hod

not

ící

Projekt poskytuje více než 

jednu registrovanou 

službu.

10
Projekt poskytuje jednu 

registrovanou službu.
5

Projekt 

neposkytuje 

žádnou 

registrovanou 

službu.

0

žádost o 

podporu, 

studie 

proveditel

nosti

6.

Vznik zázemí 

nové sociální 

služby v území 

realizace 

projektu

Principem nastavení 

kritéria je zvýhodnění 

projektů, jejichž realizací 

vznikne zázemí nové 

sociální služby dle zákona 

č. 108/2006 Sb., která 

doposud nebyla 

provozována na území, na 

němž je projekt 

realizován. 

hod

not

ící

Realizací projektu vznikne 

zázemí pro novou sociální 

službu dle zákona č. 

108/2006 Sb.  na území 

realizace projektu.

5

Realizací projektu 

nevznikne zázemí pro novou 

sociální službu dle zákona č. 

108/2006 Sb.  na území 

realizace projektu.

0

žádost o 

podporu, 

studie 

proveditel

nosti



Věcné hodnocení – rozvoj komunit. center
Kritéria věcného hodnocení

čísl

o
název popis

typ 

krité

ria

hodnocení
zdroj 

informacíkategorie body kategorie body kategorie body

7.
Komunitní projednání 

projektu

Kritérium hodnotí, zda 

byl záměr vybudování 

komunitního centra 

komunitně 

projednáván. 

.

hodn

otící

Žadatel předložil doklad 

(zápis, prezenční listinu) o 

komunitním projednání 

výstavby komunitního 

centra.

5

Žadatel nepředložil 

doklad (zápis, prezenční 

listinu) o komunitním 

projednání výstavby 

komunitního centra.

0

nepovinná 

příloha: 

doklad o 

komunitní

m 

projednání 

projektu

8.

Dopad plánovaných 

aktivit na začleňování 

cílové skupiny

Kritérium hodnotí, zda 

je v projektu popsán 

pozitivní dopad 

plánovaných aktivit na 

začleňování cílové 

skupiny. 

hodn

otící

Pozitivní dopad plánovaných 

aktivit na začleňování cílové 

skupiny je popsán v 

projektu.

5

Pozitivní dopad 

plánovaných aktivit na 

začleňování cílové 

skupiny není v projektu 

popsán.

0

žádost o 

podporu, 

studie 

provediteln

osti

9.
Zázemí pro vícero 

aktivit

Kritérium hodnotí, pro 

jaký počet aktivit 

poskytuje komunitní 

centrum zázemí. 

Aktivitou se myslí 

sociální, vzdělávací, 

volnočasové aktivity, 

kulturní a zájmové 

akce. 

hodn

otící

Projekt poskytuje zázemí 

pro dva a více typů aktivit.
10

Projekt poskytuje 

zázemí pouze pro jeden 

typ aktivit.

5

Projekt 

neposkytuje 

zázemí pro 

žádný typ z 

uvedených 

aktivit.

0

žádost o 

podporu, 

studie 

provediteln

osti



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

 Žádost o přezkum

 I v případě úspěchu

 Lhůta 25 dní pro podání žádosti (od zaslání interní depeše žadateli)

 Možno se přezkumu vzdát

 Formuláře: http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

 Stížnost

 Proti výběru projektu

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty


POSTUP PODÁNÍ ŽoD

 WEB pro přijímání žádostí – pouze aplikace IS KP 14+

 https://mseu.mssf.cz/

 Požadavky aplikace IS KP 14+

 Elektronický podpis (platnost certifikace 1 rok)

 Microsoft Explorer nebo Mozilla Firefox (prohlížeče)

 Registrace (platná mailová adresa a telefonní číslo)

 Postup podání žádosti o dotaci

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

zadost/Edukacni-videa

 „Postup pro podání žádosti v MS2014+“ v přílohách výzvy

https://mseu.mssf.cz/
http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa


ÚVODNÍ STRÁNKA ISKP 14+



Po přihlášení do ISKP 14+



Postup podání žádosti v ISKP 14+
- Žadatel – Nová žádost



Výběr výzvy v ISKP 14+



Výběr výzvy v ISKP 14+



DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

 8. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. – IROP – Komunitní centra a 

sociální služby + Kritéria 

(branabrnenska.cz – Dotační možnosti - IROP)

branabrnenska.cz/8-vyzva-irop-komunitni-centra-a-socialni-sluzby

 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k výzvě č. 62

 Přílohy Specifických pravidel + Osnovy Studií proveditelnosti



Ing. Mgr. Jana Wildová

wildova@branabrnenska.cz

776 234 329

branabrnenska.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST


