MAS – PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA JAKO NOSITEL STRATEGIE
KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE
„NÁŠ REGION – NAŠE RADOST“
OZNAMUJE
ZNĚMU V 1. VÝZVĚ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU
Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY
53. VÝZVA ŘO IROP: UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Přehled změn

Položka

Popis změny

Navýšení celkové částky dotace
Celková částka z Evropského fondu pro regionální
dotace z EFRR
rozvoj pro výzvu o 739 205 Kč
z 9 000 000 Kč na 9 739 205 Kč

Zdůvodnění změny
Výběrový orgán MAS konstatoval, že
všechny projekty, které splnily
podmínky pro financování, jsou
v souladu se Strategií komunitně
vedeného místního rozvoje pro území
MAS Partnerství Moštěnka na období
2014–2020 a přispívají k jejímu
naplnění. S ohledem na dobrou kvalitu
projektů rozhodovací orgán MAS
rozhodl o navýšení alokace Výzvy tak,
aby byly podpořeny všechny projekty,
které splnily podmínky Výzvy

Identifikace výzvy
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
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Číslo výzvy ŘO IROP

Výzva č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD

Číslo výzvy MAS

Výzva č. 1 Podpora udržitelné a bezpečné dopravy

Opatření integrované strategie

1.2.1. Podpora udržitelné a bezpečné dopravy

Druh výzvy

Kolová

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

18. 4. 2017, 16:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

18. 4. 2017, 16:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

18. 4. 2017, 16:00

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

8. 6. 2017, 12:00

Datum zahájení realizace
projektu

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 stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v
případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem

Datum ukončení realizace
projektu

30. 9. 2018; datum ukončení realizace nesmí být dřívější, než
datum podání žádosti o podporu

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj pro výzvu
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu pro projekt
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

9 739 205 Kč
Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %,
státní rozpočet - 0%
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč
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Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 500 000 Kč

Podmínky veřejné podpory

Nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie

Forma podpory

Dotace – ex-post financování

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Území realizace

Oprávnění žadatelé

Cílová skupina

Bezpečnost dopravy:
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací
pro pěší
Celé území MAS – Partnerství Moštěnka
V odůvodněných případech je možný přesah realizace
projektu za hranice vymezeného území MAS, např.
pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro
pěší za hranici MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za
hranicí území MAS jsou nezpůsobilé.
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými
svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle
zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o.
a obchodní společnosti)
Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami,
uživatelé veřejné dopravy

Věcné zaměření
•

•
Podporované aktivity
•

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél
silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro
přecházení
Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné
dopravy
Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo
lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní
komunikace, železniční a tramvajovou dráhu,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace
pro pěší
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•

Indikátory

Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost
železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy

7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti
v dopravě

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

1. Plná moc
2. Zadávací a výběrová řízení
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
4. Výpis z rejstříku trestů
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
10. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby
11. Položkový rozpočet stavby
12. Doklady k výkupu nemovitostí
13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
14. Smlouva o spolupráci
Podrobné informace viz kapitola 3.4.3. Specifických pravidel
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Viz. Kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a
3.4.5.(Bezpečnost dopravy) Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce pro integrované projekty v aktuálním znění
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Časová způsobilost

1. 1. 2014 – 30. 9. 2018

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné
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Další detaily výzvy
MAS má možnost provádět změny ve Výzvě. O změně pravidel
Výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím
MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách
Provádění změn výzvy

http://mas-mostenka.cz/mas/projekty-a-vyzvy-clld/

Příjmy projektu

Podmínky pro případnou změnu Výzvy jsou uvedeny v kapitole
2.2 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Změny ve Výzvě
se nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali.
Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného
nařízení.
Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 65 odst. 8 Obecného
nařízení – jiné peněžní příjmy viz kapitola 3.4.8 aktivita
Bezpečnost dopravy Specifických pravidel této Výzvy
v aktuálním znění / kap 3.4.8 a kap 3.4.9
a kap 7 Obecných pravidel
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD
Proces hodnocení probíhá po ukončení kolové Výzvy v těchto
fázích: kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné
hodnocení, výběr projektu.
Minimální bodová hranice pro podporu žádosti u věcného
hodnocení je 40 bodů z celkového počtu 70
Kritéria formálních náležitostí a
kritéria přijatelnosti jsou napravitelná
Budou podpořeny pouze žádosti do výše alokace této Výzvy
Podrobnější informace kap 5.3 Interních postupů
http://mas-mostenka.cz/mas/dokumenty/interni-postupyirop/

Způsob hodnocení projektů

V případě rovnosti bodů po ukončeném věcném hodnocení
žádosti o podporu budou žádosti seřazeny a podpořeny podle
data a času podání do systému MS 2014+
Podrobnější informace kap 5.2 Interních postupů
http://mas-mostenka.cz/mas/dokumenty/interni-postupyirop/
Žadatel, jehož žádost o podporu byla na základě
kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí nebo
věcného hodnocení MAS vyřazena, má možnost podat
žádost o přezkum postupu MAS.
Podrobnější informace kap 7 Interních postupů
http://mas-mostenka.cz/mas/dokumenty/interni-postupyirop/
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Další specifika Výzvy

Upozorňujeme žadatele, že projekt musí splňovat Kritéria pro
závěrečné ověření způsobilosti, jejich kontrola je v kompetenci
Centra pro regionální rozvoj. Viz Specifická pravidla kap 5
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Kritéria pro výběr projektů

Kritéria pro výběr projektů jsou přílohou č. 1 této Výzvy

Forma a způsob podání žádosti
o podporu

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese
https://mseu.mssf.cz

Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy ŘO IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Kontakty pro poskytování
informací

Seznam přílohy Výzvy

MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s
http://mas-mostenka.cz
Markéta Poláchová Kropáčková, tel. 737 775 991
e-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz
1. Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a Kritéria
věcného hodnocení

