Seminář pro žadatele 9. výzvy
„MAS Třeboňsko, o.p.s. - IROPSociální služby II.“
SEMINÁŘ SE KONÁ V RÁMCI PROJEKTU PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE MAS
TŘEBOŇSKO II,
REG. ČÍSLO: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010794.

Program semináře
•

Úvod

•

9. výzva IROP MAS Třeboňsko – základní informace

•

Způsob podání ŽOD na MAS prostřednictvím MS2014+

•

Závěr

Základní informace k výzvě – 1.
•

Vyhlášení výzvy:

30.4.2020

•

Příjem žádostí:

30.4.2020 v 9 hod.-30.06.2020 do 12 hod. – nečekat na poslední den –nemusí jít systém!!!

•

Celková částka alokace:

2 796 413,68 Kč

•

Míra podpory:

95% dotace, financování: ex-post (po realizaci díla)

•

Územní vymezení:

území MAS Třeboňsko, o.p.s.

•

Podporované aktivity:

•

Aktivita Rozvoj sociálních služeb:

•

nákup zařízení a vybavení, automobilu,

•

výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících
služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

•

Podporovány
budou
projekty,
které
se
zaměřují
na
vybudování
zázemí
pro:
zařízení
pro
krizovou
pomoc,
- nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra,
podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

•

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. V rámci výzvy MAS jsou podporovány pouze terénní sociální služby.

Základní informace k výzvě – 2.
Aktivita Rozvoj komunitních center:
•

stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
nákup pozemků, budov a staveb, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně
sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, vybavení pro

zajištění provozu zařízení.

Základní informace k výzvě – 3.
•

Min. výše způsobilých výdajů:

není stanovena

•

Max. výše způsobilých výdajů:

Kč 2 796 413,68

•

Realizace díla:
2014+!!!

1.1.2014 – 31.12.2021 - Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS

•

Oprávnění žadatelé:

•

Aktivita Rozvoj sociálních služeb - kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné
svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní
neziskové organizace, církve, církevní organizace

•

Aktivita Rozvoj komunitních center - kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

•

Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Základní informace k výzvě – 4.
Povinné přílohy:
Pro všechny aktivity: Plná moc, Zadávací a výběrová řízení, Doklady o právní subjektivitě žadatele, Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena, Studie
proveditelnosti, Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu, Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně
stavební povolení 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, Partnerská
smlouva
Aktivita 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
Aktivita 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, 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 komunitní centra poskytující jednu a více sociálních
služeb

Základní informace k výzvě – 5.
•

Způsob hodnocení projektu:

•

MAS provádí nejprve kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. Následně provádí věcné hodnocení předložených žádostí o podporu. Každá z
popisovaných fází hodnocení projektů má svá vlastní kritéria, jejichž cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty. Do procesu hodnocení vstupují
všechny podané žádosti o podporu, které byly podány prostřednictvím MS 2014+.

•

Při rovnosti bodů MAS zvýhodní žadatele, který dosáhne více bodů v hlavním hodnotícím kritériu (vždy uvedené na prvním místě v seznamu
kritérií), které bude vybráno a stanoveno u každé konkrétní výzvy (u každého opatření bude toto hlavní hodnotící kritérium jiné, vždy bude
specifikováno ve výzvě konkrétního opatření). Jestliže bude shodný počet bodů v případě hlavního hodnotícího kritéria, bude posuzovat analogicky
podle druhého či následujícího kritéria. Tento seznam kritérií, v pořadí, dle kterého se bude při rovnosti bodů rozhodovat, bude uveden v konkrétní
výzvě. Jestliže i tak budou mít projekty shodný počet bodů, bude se rozhodovat dle času podání žádosti o podporu v monitorovacím systému
MS2014+ (žadatel, který podal žádost dříve, bude mít přednost). Počet projektů je limitován výší alokace na výzvu. Minimální bodová hranice:
bude tvořit min. 50 % maximálního počtu bodů daných hodnotících kritérií.

•

Žadatel může podat Žádost o přezkum proti výsledku kontroly formálních náležitostí, přijatelnosti a pokud nesouhlasí s výsledkem věcného
hodnocení. Postup vyřízení žádosti o přezkum je detailně popsán v Interních postupech MAS Třeboňsko o.p.s., verze č. 3.0 platná od 8.1.2020,
dostupných na webových stránkách MAS https://www.mas-trebonsko.cz/dotace-2014-2020-/interni-postupy-mas-trebonsko/.

•

Vybrané projekty postoupí MAS na CRR do další fáze hodnocení, a to závěrečné ověření způsobilosti projektů a kritéria pro závěrečné ověření
způsobilosti výdajů.

Základní informace k výzvě – 6.
Kritéria pro hodnocení projektů:
•

Kritéria pro výběr projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 Kritéria hodnocení. https://www.mas-trebonsko.cz/dotace-2014-2020-/vyzvy-iropintegrovany-regionalni-operacni-program/mas-trebonsko-ops-irop-bezpecna-a-udrzitelna-doprava-iv-chodniky/. Při rovnosti bodů MAS zvýhodní
žadatele, který dosáhne více bodů v hlavním hodnotícím kritériu (uvedeném na prvním místě v seznamu kritérií). Jestliže bude shodný počet bodů v
případě hlavního hodnotícího kritéria, bude MAS posuzovat analogicky podle druhého či následujícího kritéria. Jestliže i tak budou mít projekty
shodný počet bodů, bude se rozhodovat dle času podání žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (žadatel, který podal žádost dříve,
bude mít přednost).

•

Pořadí kritérií: 1. Dopad projektu na území více obcí na území MAS Třeboňsko, 2. Počet obyvatel obce, ve které se daný projekt realizuje, 3.
Projekt umožňuje provoz zařízení po maximální možnou dobu., 4. Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty
(partneři), 5. Finanční náročnost projektu ke dni podání žádosti o podporu, 6. Projekt je zaměřen na pořízení automobilu,

•

RELEVANTNÍ KRITÉRIUM PRO KOMUNITNÍ CENTRA
7.Realizací projektu dojde k zajištění vzdělávacích aktivit s cílem zlepšit situaci členů komunity a získat kompetence pro řešení běžných životních
problémů i ve vztahu k uplatnění na trhu práce a řešení krizových situací jedinců.

•

RELEVANTNÍ KRITÉRIUM PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
8. Počet stávajících poskytovaných registrovaných sociálních služeb

Postup podání Žádosti o dotaci a obecné informace
•

Forma podání žádosti o podporu: https://mseu.mssf.cz/

•

K žádosti je potřeba mít elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce, příp. osoba k podpisu pověřená
na základě plné moci či pověření. V případě, že žádost zpracovává externí firma měl by žadatel mít k žádosti o podporu přidělen
přístup s rolí správce přístupů.

•

V systému je možnost nastavení podání jak ručně, tak automaticky – nutno nastavit předem!.

•

Veškerá komunikace: formou depeší – registrace také dorazí žadateli s registračním číslem žádosti. Předloženou žádost nemůže
žadatel během hodnocení a výběru projektů upravovat, pokud není vyzván do 10 PD, aby napravil formální
nedostatky žádosti.

•

Podmínka zpracování finanční analýzy je u projektů se způsobilými výdaji 5mil. Kč a vyšší, a to v našem případě není-CZV jsou
pouze dle výzvy 2.000.000,-Kč!

•

Udržitelnost projektu: 5 let po ukončení od provedení poslední platby příjemci od ŘO IROP

•

Dát pozor na zveřejňování smluv do registru smluv – nad 50tis.Kč – při nezveřejnění – výdaje ze smlouvy či dodatku budou
nezpůsobilé!

•

Publicita:

•

Monitorovací zprávy: průběžná a závěrečná o realizaci i o udržitelnost projektu

dle příručky pro publicitu na https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

Důležité dokumenty
•

Výzva č. 9 názvem „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální služby II. “ na web.stránce : https://www.mas-trebonsko.cz/dotace-2014-2020/vyzvy-irop-integrovany-regionalni-operacni-program/mas-trebonsko-ops-irop-socialni-sluzby-ii/

•

Výzva č. 62 na web.stránce http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

•

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce vč. příloh

•

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce vč. příloh

•

Partnerská smlouva

Kontakt:
Bc. Martina Bednářová
manažer SCLLD
Tel: 384 385 689, 774 420 951
E-mail: bednarova@mas-trebonsko.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠE ŽÁDOSTI O PODPORU A
JSME TADY PRO VÁS

DĚKUJI ZA POZORNOST!

