Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
oznamuje
změny v 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
----ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS----

Přehled změn k 31. lednu 2019

Položka

Povinné přílohy

Popis změny
Zrušení přílohy č. 4 „Výpis
z rejstříku trestů“.

Zdůvodnění změny



Zjednodušení pro žadatele

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Investiční priorita

IP 9d: Provádění investic v rámci komunitně vedených
strategií místního rozvoje.

Specifický cíl

SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních
schopností MAS

Druh výzvy

průběžná

Typ výzvy

nerelevantní pro SC 4.2

Model hodnocení

jednokolový

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy

29. 09. 2015 od 15:45 hod

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu 30. 09. 2015 od 14:00 hod
v MS2014+
Datum a čas zahájení příjmu
30. 09. 2015 od 14:00 hod
žádostí o podporu
v MS2014+
Nejpozději 30. 06. 2019 v 14:00 hod
Datum a čas ukončení
příjmu žádostí o podporu
v MS2014+

Datum zahájení realizace
projektu

Datum ukončení realizace
projektu

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje
ŘO IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních
dnů předem na webových stránkách
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-6MAS (prostřednictvím MS2014+).
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 stanoveno nejdříve na
1.1.2015, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn
před tímto datem.
Nejpozději do 31. 12. 2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před datem
podání žádosti o podporu.

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fundu pro
regionální rozvoj a státního
rozpočtu
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj – 2 143 020 000
Kč
Státní rozpočet – 0 Kč
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet – 0 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není
stanovena.
Maximální výše dotace na jednu MAS nepřekročí 25 %
celkových způsobilých výdajů vzniklých v rámci strategie
CLLD, a zároveň nepřekročí hranici 25,5 mil Kč. na MAS
za programové období 2014 -2020.
Maximální výše na osobní výdaje.
Hrubá mzda vedoucího zaměstnance strategie CLLD
včetně odměn při plném úvazku, tj. 40 hodin týdně.
46 500 Kč/měsíc.
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů

Hrubá mzda ostatního zaměstnance včetně odměn při
plném úvazku, tj. 40 hodin týdně. 36 500 Kč/měsíc
odměna z výkonu funkce člena povinného orgánu MAS a
její organizace pro účely dotací operačních programů a
Programu rozvoje venkova 200 Kč/hodinu.
Hrubá mzda zaměstnance na DPP (max. 300 hodin
v kalendářním roce) 200 Kč/hodinu.
Hrubá mzda zaměstnance na DPČ (max. 20 hodin za
týden) 200 Kč/hodinu.

Podmínky veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie

Forma podpory

Dotace – kombinované financování

Zacílení podpory

Typ podporovaných operací

Území realizace

Příprava a realizace strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020.
Podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie
CLLD, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem
žádostí, hodnocením a výběr projektů, monitorování a
evaluací strategie CLLD.
Venkovské oblasti tvořené správními územími obcí
s méně než 25 000 obyvateli. Území MAS nemá méně
než 10 000 obyvatel a více než 100 000 obyvatel.

Animace, vzdělávání, výměny zkušeností z praxe
zaměstnanců a povinných členů orgánu MAS, ostatních
subjektů z území MAS probíhá na území České
republiky.
Oprávnění žadatelé

Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění
standardů.

Cílová skupina

Osoby, subjekty podílející se na plnění strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

Věcné zaměření
Podporované aktivity

Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti
MAS a animace MAS.

Indikátory

9 35 08
Počet úspěšně zrealizovaných výzev
místní akční skupinou
8 20 00
Počet uskutečněných školení, seminářů,
workshopů a konferencí

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plná moc
Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
Výpis z trestního rejstříku – příloha zrušena
Seznam objednávek – přímých nákupů
Podklady pro hodnocení
Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a
příjemce a kapitola 2.5 Specifických pravidel výzvy pro
žadatele a příjemce.

Časová způsobilost

Od 1. 1. 2015 osobní výdaje,
od 1. 7. 2015 ostatní výdaje

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O
změně jsou žadatelé a příjemci informováni
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna
na webových stránkách
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-6MAS
Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2
Obecných pravidel. Změny ve výzvě se nevztahují na
žádosti o podporu, které již žadatelé podali.

Příjmy projektu

Projekty nesmí vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného
nařízení a jiné příjmy.

Forma a způsob podání
žádosti o podporu

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

Odkaz na Obecná a
specifická pravidla

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-6MAS

Kontakty pro poskytování
informací

Centrum pro regionální rozvoj České republiky kontakty jsou k dispozici na webových stránkách:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Kontakty/Kontakty-naCentrum-pro-regionalni-rozvoj
nebo
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop.

