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Úvod 

Vážení čtenáři, 

v tomto souhrnu informací naleznete údaje vztahující se k ukončeným výzvám Místní 

akční skupiny (MAS) Lanškrounsko z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

s pořadovými čísly 5. až 10.  Zpráva uceluje informace od vyhlášení výzvy MAS až po předání 

projektů na Centrum pro regionální rozvoj (CRR).  

 

1. Základní informace k výzvám 

V roce 2018 MAS Lanškrounsko vyhlásila celkem 6 výzev z IROP. První výzvy byly 

vyhlášeny v únoru a další v březnu a srpnu 2018. Těchto 6 výzev mělo celkovou alokaci 

16 936 893,551 Kč celkových způsobilých výdajů2 a byly zaměřeny na 4 opatření SCLLD  

(z celkem 6 opatření). Celkový objem alokované částky na 6 opatření v SCLLD byl 25,8 mil. Kč 

CZV. Vyhlášené výzvy tedy představovaly 65,65 % celkové alokace IROP. Nejvyšší alokace byla 

určená na Opatření IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání. 

Tab. 1: Přehled výzev se základními údaji: 

Číslo 
výzvy 

Název výzvy/návaznost 
na opatření SCLLD 

Alokace  
v CZV 

Max. 
výše 

dotace 

Podporované 
aktivity 

Typy příjemců 

5 

5. Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Zvýšení bezpečnosti 

dopravy I./ 
IROP 1 

3,363 mil. 
Kč 

2,58 mil. 
Kč 

Bezpečnost 
dopravy 

obce, DSO, 
organizace 

zřizované nebo 
zakládané obcemi, 

organizace 
zřizované nebo 
zakládané DSO 

6 

6. Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Zvýšení připravenosti 

HZS k řešení  
a řízení rizik a katastrof II./ 

IROP 2 

645 tis. Kč 645 tis. Kč Technika pro IZS 

obce, které zřizují 
jednotky požární 

ochrany kategorie II 
a III 

7 

7.Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Rozvoj předškolního 

vzdělávání I./ 
IROP 4 

1,548 tis. 
Kč 

1,548 tis. 
Kč 

Infrastruktura pro 
předškolní 
vzdělávání 

NNO, zařízení péče 
o děti do 3 let, 
školy a školská 

zařízení v oblasti 
předškolního 

vzdělávání, další 
subjekty podílející 

se na realizaci 
vzdělávacích aktivit 

v oblasti 
předškolního 

                                                           
1 Včetně započítané modifikace týkající se navýšení alokace u výzvy č. 5 
2 Z celkových způsobilých výdajů je výše podpory 95 % u všech opatření 
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vzdělávání a péče o 
děti, obce, 
organizace 

zřizované nebo 
zakládané obcemi 

8 

8.Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Investice v oblasti 

základních a středních škol 
II./ 

IROP 5 

4,644 mil. 
Kč 

4,644 mil. 
Kč 

Infrastruktura 
základních škol 

a 
Infrastruktura 

středních škol a 
vyšších odborných 

škol 

školy a školská 
zařízení v oblasti 

základního a 
středního 

vzdělávání; obce; 
organizace 

zřizované nebo 
zakládané obcemi 

9 

9.Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Rozvoj neformálního, 
zájmového a celoživotního 

vzdělávání II./ 
IROP 6 

3 736 mil. 
Kč 

3 736 mil. 
Kč 

Infrastruktura pro 
zájmové neformální 

a celoživotní 
vzdělávání  

NNO, školy a školská 
zařízení v oblasti 

předškolního, 
základního a 

středního 
vzdělávání, obce, 

organizace 
zřizované nebo 

zakládané obcemi, 
církve, církevní 

organizace 

10 

10. Výzva MAS Lanškrounsko-
IROP-Zvýšení bezpečnosti 

dopravy II./ 
IROP 1 

3 mil. Kč 3 mil. Kč Cyklodoprava 

obce, DSO, 
organizace 

zřizované nebo 
zakládané obcemi, 

organizace 
zřizované nebo 
zakládané DSO 

 

Tab. č. 2: Přehled termínů k daným výzvám: 

Číslo 
výzvy 

Uveřejnění 
harmonogramu 

Avízo 
výzvy 

Seminář 
MAS pro 
žadatele 

Vyhlášení 
výzvy 

Ukončení 
příjmu 
žádostí 

Modifikace 
výzvy 

5 

7. 11. 2017 

14. 2. 
2018 

8. 3. 2018 
23. 2. 2018 

7. 7. 2018 

ANO – termín 
ukončení 
příjmu 
žádostí, 
alokace výzvy 

6 6. 3. 2018 23. 4. 2018 NE 

7 

6. 3. 
2018 

27. 3. 
2018 

16. 3. 2018 

16. 5. 2018 NE 

8 1. 10 .2018 

ANO – termín 
ukončení 
příjmu 
žádostí, 
změna IP 
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9 
5. 6. 
2018 

25. 7. 
2018 

1. 8. 2018 22. 10. 2018 

ANO – termín 
ukončení 
příjmu 
žádostí, 
změna IP 

10 
6. 8. 
2018 

16. 8. 
2018 

16. 8. 2018 14. 12. 2018 

ANO – termín 
ukončení 
příjmu 
žádostí, 
změna IP 

Veškeré informace k avízům výzev, vyhlášení výzev, seminářům k výzvám MAS byly 

uveřejněny na webu MAS a Facebooku MAS, zároveň byly informace rozeslány potenciálním 

žadatelům daných výzev či byli telefonicky upozorněni tak, aby došlo k upozornění na dané 

výzvy a šíření informací v území. Výzvy byly prezentovány v Informačním zpravodaji DSO 

Lanškrounska, v Městských novinách Lanškroun, v tiskové zprávě či na jednání starostů DSO 

v našem území. Nejčastější modifikace výzev MAS se týká posunu termínu příjmu žádostí  

o podporu a odráží tak menší připravenost projektů v území či kapacitu projektantů.  

 

2. Základní informace k seminářům a konzultacím 

Semináře pro žadatele k vyhlášeným výzvám byly zaměřeny především na:  

a) informace k jednotlivým výzvám MAS (podporované aktivity, termíny výzvy, povinné 

přílohy),  

b) specifická pravidla,  

c) průběh hodnocení žádostí, 

d) úvod do systému ISKP14+, 

e) postup pro založení žádosti. 

Na všech 6 seminářů dorazil alespoň jeden účastník. Nejvíce účastníků zaznamenal 

seminář k výzvě č. 8, a to 6 zástupců žadatelů, nejméně k výzvě č. 5, kam dorazil jeden 

účastník. Průměrná účast tedy byla cca 3 účastníci na seminář. 

Mimo semináře poskytovala kancelář MAS řadu osobních konzultací včetně konzultací 

telefonických a emailových. V období od ledna 2018 do ukončení příjmu žádostí se konalo  

23 konzultací delšího rázu (se zápisem). Žadatelé také mohli využít konzultace s CRR 

v Pardubicích. 

Kancelář MAS poskytovala konzultace se zaměřením především na: 

a) informace k plánované/vyhlášené výzvě MAS, 

b) relevantnosti projektových záměrů žadatele (představení podmínek výzvy, 

termínů, hlavních/vedlejších aktivit, způsobilých výdajů, povinných příloh), 

https://maslanskrounsko.cz/
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c) dotazy k osnově studie proveditelnosti a možným zpracovatelům, 

d) zpracování žádosti v systému IS KP14+,  

e) proces hodnocení projektu, 

f) další metodické a technické dotazy ve vztahu k výzvám MAS. 

 

3. Přehled příjmu žádostí o podporu 

V IROP probíhá příjem žádostí o podporu ve výzvách elektronicky skrze systém IS KP14+ 

zde. Příjem žádostí je u výzev MAS možný v termínu stanoveném ve výzvě MAS. 

Délka příjmu žádostí jednotlivých výzev odrážela připravenost projektů v území. Některé 

výzvy bylo nutné ve prospěch žadatelů prodloužit (5. a 9.), některé i opakovaně (8. a 10.3). 

Žadatelé v těchto 6 výzvách podali celkem 8 žádostí o podporu. 

Tab. č. 3: Přehled počtu přijatých žádostí o podporu: 

Číslo výzvy 
MAS 

Celkem 
projektů 

Přijetí v den ukončení 
Přijetí v 1. až 4. den před 

ukončením 

5 3 - 1 

6 2 - 1 

7 0 - - 

8 1 - 1 

9 1 - - 

10 1 - - 

Z této tabulky vyplývá, že žadatelé oproti výzvám v loňském roce již nepodávali většinu 

projektů v období 4 dnů před ukončením příjmu žádostí o podporu. Při finalizaci může dojít  

k výpadku systému či k dalším nepředvídatelným problémům při podání (s elektronickým 

podpisem/prohlížečem), např. výpadek systému nastal před ukončením výzvy č. 10. Tedy 

nadále doporučujeme podávat žádosti v dostatečném předstihu. 

Z 8 podaných projektů byly pouze 2 zpracovány odbornou firmou, zbylých 6 projektů 

zpracovávali samotní zástupci žadatele. Kvalita podaných žádostí byla různá, nelze však tvrdit, 

které zpracování bylo kvalitnější, avšak jediný projekt, který splnil kontrolu FNaP bez doplnění, 

byl zpracován odbornou firmou. MAS doporučuje i při zpracování u odborných firem 

konzultovat dané žádosti, a to pro zajištění souladu se specifickými pravidly, textem výzvy MAS 

a se SCLLD.  

 

                                                           
3 U této výzvy byl druhý posun termínu ukončení příjmu žádostí o podporu zapříčiněn nefunkčností systému 
MS2014+. 

https://maslanskrounsko.cz/
mailto:info@maslanskrounsko.cz
https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/


             
 

6 
Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s.  Web: https://maslanskrounsko.cz/ 
Sídlo, dodací adresa: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun  Email: info@maslanskrounsko.cz  
Kancelář: Žichlínek 200, 563 01 Lanškroun  IČ: 227 12 402 

4. Průběh administrace žádostí o podporu 

Tab. č. 4: Průběh hodnocení projektů souhrnně:  

Číslo výzvy 

Ukončení 
Formálních 
náležitostí a 
přijatelnosti 

Ukončení 
Věcného 

hodnocení 

Jednání Rady 
MAS 

Předání na 
Závěrečné 

ověření 
způsobilosti 

5 13. 8. 2018 10. 9. 2018 25. 9. 2018 1. 10. 2018 

6 4. 5. 2018 31. 5. 2018 5. 6. 2018 5. 6. 2018 

74 - - - - 

8 12. 10. 2018 23. 10. 2018 8. 11. 2018 12. 11. 2018 

9 26. 10. 2018 12. 11. 2018 3. 12. 2018 5. 12. 2018 

10 18. 1. 2019 4. 2. 2019 28. 2. 2019 1. 3. 2019 

Lhůty během hodnotícího procesu:  

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FNaP) je 29 pracovních dní (PD),  

do lhůty se nezapočítává doba, kdy jsou žádosti vráceny k doplnění žadatelům. Hodnocení 

provádí zaměstnanci kanceláře MAS. 

Věcné hodnocení projektů má určenou lhůtu do 305 PD, hodnotit lze až po dokončení 

hodnocení FNaP všech projektů dané výzvy MAS. Hodnocení provádí Výběrová komise MAS, 

která se skládá z 96 členů. 

Pro závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ) je stanovena lhůta 30 PD. Hodnocení provádí 

Centrum pro regionální rozvoj. 

Žadatel při hodnocení může být vyzván k doplnění žádosti o podporu, kdy je stanovena 

lhůta 5 PD. Je nutné tuto lhůtu dodržet, či požádat depeší o prodloužení lhůty. 

Průběh hodnotícího procesu: 

Hodnocení FNaP se týkalo 8 podaných projektů. U 7 z 8 podaných projektů byli žadatelé 

vyzvání k doplnění, na které mají lhůtu 5 PD, u jednoho projektu došlo k splnění podmínek 

FNaP bez doplnění. 2 žadatelé byli dle pravidel vyzváni k nápravě i podruhé, kde měli opět 

lhůtu do 5 PD. Další vrácení žádosti již není možné, lze tedy vrátit pouze dvakrát. 

 

 

                                                           
4 Z důvodu nepřijetí žádného projektu, neproběhlo žádné hodnocení. 
5 Od 26. 9. 2018 je stanovena lhůta do 20 PD 
6 Od roku 2019 má výběrová komise 5 členů. 
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Časté chyby vytýkané při FNaP: 

a) Informace uvedené v žádosti o podporu nejsou v souladu s přílohami žádosti  

o podporu (rozdílné informace o místě realizace, odlišné finanční částky  

v rozpočtech, nesoulad cílových skupin a termínů projektu a indikátorů) 

b) Studie proveditelnosti není zcela dle osnovy, chybějící přílohy či nedoložení 

nerelevantnosti povinné přílohy. 

c) Žádost o podporu není podána v předepsané formě dle přílohy č. 1 SP Postupu pro 

podání ŽoP (chybí vyplnění záložek, špatně vyplněné údaje) 

Hodnocení FNaP splnilo všech 8 podaných žádostí o podporu, což je oproti loňskému 

roku zlepšení. 

Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS, která absolvuje před hodnocením 

seminář k dané výzvě, interním postupům a kritériím dané výzvy. Komise absolvuje celkem  

2 jednání a od změn IP v září 2018 pouze 1 jednání komise7, kdy hlavním výstupem je Souhrnný 

kontrolní list věcného hodnocení a Seznam žádostí z věcného hodnocení. 

Do věcného hodnocení bylo tedy předáno všech 8 podaných žádostí o podporu a všech 

8 projektů splnilo podmínky věcného hodnocení, tedy zisk minimálně 50 % z max. součtu bodů 

dle daného souboru kritérií VH výzvy. U každé výzvy může být rozdílný max. zisk bodů,  

viz tabulka č. 5 níže. 

Žadatelé byli informováni o možnosti podání žádosti o přezkum vůči jednotlivým 

krokům hodnocení, této možnosti žádný žadatel nevyužil. 

Výběr projektu má v kompetenci Rada MAS, které dokončuje výběr projektů, kdy již 

nemůže měnit jejich pořadí z VH. Stanovuje naplnění alokace výzvy MAS a vytváří tak souhrnný 

seznam žádostí. V rámci výzvy č. 5 došlo k navýšení alokace výzvy až do výše volných 

finančních prostředků daného opatření v SCLLD IROP 1, tedy z 2,58 mil Kč na 3,36 mil. Kč.  

U výzvy č. 6 a 9 nedošlo k naplnění alokace a u výzvy č. 8 a 10 došlo ke 100% naplnění alokace, 

a tedy u těchto výzev nebyla nutná úprava jejich alokace, viz tabulka níže. 

Dále kancelář MAS předala jednotlivé projekty na ZOZ, které má v gesci CRR s lhůtou 

kontroly stanovenou do 30 PD. 

 

5. Seznam doporučených projektů 

V rámci prvních 4 výzev MAS Lanškrounsko z IROP byly doporučeny projekty níže: 

Tab. č. 5: Doporučené projekty 

                                                           
7 Došlo k úpravě IP dle požadavků ŘO a ke zkrácení lhůty na VH. 
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Číslo 
výzvy 

Název projektu Žadatel 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (v Kč) 

Podpora 
EU (v Kč) 

Počet bodů 
ve VH 

(zisk/max.) 

Splnění 
podmínek 

ZOZ8 

5 

Zvýšeni bezpečnosti 
občanů města Lanškroun 

v lokalitě ulice 
Smetanova 

Město 
Lanškroun 

394.819,35 375.078,38 55/70 ANO 

5 
Zvýšeni bezpečnosti 

občanů města Lanškroun 
v lokalitě ulice Opletalova 

Město 
Lanškroun 

1.008.337,44 957.920,56 60/70 ANO 

5 
Bezpečnost dopravy v 

obci Tatenice - chodníky 
II. etapa 

Obec 
Tatenice 

1.959.846 1.861.853,7 57/70 NE 

6 
Zkvalitnění spojení při 

mimořádných událostech 
Město 

Lanškroun 
71.292 67.727,4 50/60 ANO 

6 
Vybavení pro JSDH 

Tatenice 
Obec 

Tatenice 
518.791 492.851,45 45/60 ANO 

8 
Vybudování venkovní 

odborné učebny se 
zázemím zahrady 

Město 
Lanškroun 

4.644.327,8 
4.412.111,4

1 
40/70 ANO 

9 O. K. klub v novém 
Město 

Lanškroun 
974.866 926.122,7 65/70 NE 

10 
Cyklostezka Lanškroun-

Sázava 

DSO 
Lanškrouns

ko 
3.000.000 2.850.000 55/60 Probíhá 

Celkem 
12.572.279,5

9 
11.943.665

,6 
 

 

Celkem byly doporučeny projekty ve výši 12.572.279,59 Kč CZV, což při výši podpory 

v projektech CLLD z IROP 95 % je 11.943.665,6 Kč, zbylých 5 % způsobilých výdajů hradí 

příjemce podpory.  

Z důvodu nepodání projektu do výzvy č. 7 zaměřené na aktivitu Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání dojde k opakování této výzvy. Nejnižší naplnění alokace výzvy bylo 

zaznamenáno u výzvy č. 9, kde i přes prodloužení příjmu žádostí se nepodařilo nalézt dalšího 

žadatele se zájmem o tuto aktivitu.  

Tab. č. 6: Přehled čerpání alokací jednotlivých výzev MAS9: 

                                                           
8 Závěrečné ověření způsobilosti, jenž provádí CRR 
9 Data platná po ukončení hodnocení na MAS. 
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Číslo výzvy 
Alokace výzvy 

(v CZV v Kč) 
CZV podaných 
projektů (v Kč) 

CZV 
doporučených 
projektů (v Kč) 

Nevyčerpaná 
alokace (CZV v Kč) 

5 3.363.003 3.363.002,79 3.363.002,79 0,21 

6 645.160 590.083 590.083 55.077 

7 1.548.000 0 0 1.548.000 

8 4.644.330,06 4.644.327,8 4.644.327,8 2,26 

9 3.736.400,49 974.866 974.866 2.761.534,49 

10 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 

 

 

Bohužel ve výzvách č. 5 a 9 nastala situace, kdy z každé výzvy jeden projekt nesplnil 

podmínky Závěrečného ověření způsobilosti. Jeden projekt z důvodu nedodržení termínů na 

povinné příloze, druhý z projektů nedodržel lhůty na doplnění ZOZ. Apelujeme na žadatele, 

aby dodržovali pravidla pro povinné přílohy a při následné administraci projektů mimo MAS 

striktně dodržovali termíny stanovené pravidly IROP. 

 

5. Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy I. 

Tato výzva byla zaměřená na aktivitu Bezpečnost dopravy (chodníky, přechody, 

bezpečnostní prvky), o kterou byl v území zájem až od 5 potenciálních žadatelů. V rámci výzvy 

byly přijaty tři projekty, dva týkající se přechodů s okolní úpravou ve městě a jeden projekt 

zaměřen na výstavbu chodníku v obci. U této výzvy došlo skrze rozhodnutí Rady MAS  

0,00 Kč

500,00 Kč

1 000,00 Kč

1 500,00 Kč

2 000,00 Kč

2 500,00 Kč

3 000,00 Kč

3 500,00 Kč

4 000,00 Kč

4 500,00 Kč

5 000,00 Kč

V Ý Z V A  Č .  5 V Ý Z V A  Č .  6 V Ý Z V A  Č .  7 V Ý Z V A  Č .  8 V Ý Z V A  Č .  9 V Ý Z V A  Č .  1 0

V
 T

IS
ÍC

ÍC
H

PROJEKTY VE VÝZVÁCH MAS Č. 5 - 10

Alokace (CZV v Kč) CZV podaných projektů (v Kč)

CZV doporučených projektů (v Kč) Nevyčerpaná alokace (CZV v Kč)
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k navýšení alokace a výběru všech podaných žádostí o podporu splňující VH. Došlo tak  

k vyčerpání alokace opatření SCLLD IROP 3 pro tuto aktivitu. Díky zájmu dalších obcí bude 

výzva znovu vyhlášena po navýšení alokace daného opatření včetně částky k projektu, který 

byl bohužel vyřazen běhen hodnocení CRR. Další dva projekty jsou již ve fázi realizace. 

Kompletní informace k procesu hodnocení naleznete na webu MAS zde 

 

6. Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof 

II. 

V této výzvě jsou v území pouze 3 potenciální žadatelé (obce zřizující JPO II. a III. 

kategorie). Do výzvy byly, díky aktualizaci specifických pravidel a rozšíření normativů pro 

pořízení techniky (za 3 na 15 druhů v hodnotě i pod 100 tis. Kč), podány dva projekty. Jeden 

z projektů má již ukončenou realizaci s částkou cca 72 tis. Kč a je tak zatím nejmenším 

projektem IROP v Česku, u druhého projektu bude nyní samotná realizace ukončena. 

Kompletní informace k procesu hodnocení naleznete na webu MAS zde. 

 

7. Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj předškolního vzdělávání I. 

V této výzvě se bohužel nepodařilo docílit podání jediného projektu. V území i přes 

konzultace nebyl nakonec podán žádný projekt především z důvodu nutného rozšíření 

kapacity a bezbariérovosti. Výzva bude v roce 2019 zopakována a případné nevyčerpání 

alokované částky bude využito v rámci jiného opatření.  

Kompletní informace k procesu hodnocení naleznete na webu MAS zde. 

 

8.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základních a středních škol I. 

U této výzvy probíhaly konzultace s 5 potenciálními žadateli, podán byl pouze jeden 

projekt i přes přípravu projektu druhého, jenž má výjimku z bezbariérovosti díky oboru školy. 

Podaný projekt je již ve fázi realizace. Největším problémem výzvy je podmínka 

bezbariérovosti podpořených prostor a sociálního zařízení. V některých případech je 

problémem i památková ochrana budovy a zanesení záměru do KAP. Dále v území 2 základní 

školy již realizují projekty z individuální výzvy IROP. Nově po skončení výzvy se objevil zájem  

i o samostatnou bezbariérovost. Výzva bude vyhlášena se zbylou částí alokace, která díky 

zájmu žadatelů bude navýšena. 

Kompletní informace k procesu hodnocení naleznete na webu MAS zde. 

 

https://maslanskrounsko.cz/
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https://maslanskrounsko.cz/dotace/irop/irop-rozvoj-predskolniho-vzdelavani-i/
https://maslanskrounsko.cz/dotace/irop/irop-investice-v-oblasti-zakladniho-a-stredniho-vzdelavani-ii/
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9.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání 

I. 

V rámci této výzvy probíhaly konzultace s jediným potenciálními žadatelem, došlo 

k podání 1 projektu zaměřeného na rekonstrukci a vybavení vzdělávacích prostor. Výzva   

i přes větší alokaci (3,7 mil. Kč CZV) nevzbudila větší zájem v území. I v rámci těchto pravidel 

platí podmínka bezbariérovosti podpořených prostor, což snižuje zájem žadatelů. U podaných 

žádostí je také nutný soulad s KAP/MAP. Podaný projekt bohužel nesplnil ZOZ. 

Kompletní informace k procesu hodnocení naleznete na webu MAS zde. 

 

10. Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy II. 

Tato výzva směřovala pouze na aktivitu výstavby nové cyklostezky v délce min. 1 km. 

V regionu MAS se nacházel pouze jeden žadatel (DSO), který rozpracoval projekt cyklostezky 

a také ho do této výzvy podal. Druhý potenciální projekt cyklostezky byl již podpořen v rámci 

výzvy SFDI. Podaný projekt je ve fázi ZOZ, kterou má v kompetenci CRR. 

Kompletní informace k procesu hodnocení naleznete na webu MAS zde. 

 

Nevyužité alokace výzev č. 6 a 7 budou využity v následujících výzvách v roce 2019. 

Nevyužitá alokace výzvy č. 9 (a zbylá alokace opatření IROP 6) bude přesunuta do opatření 

s větším zájmem, a to IROP č. 1 a 5. 

 

6. Informace pro žadatele 
a) MAS výzvy z IROP č. 5 až 10 předala k závěrečnému ověření způsobilosti, viz tabulka  

na str. 5. Nyní již má každý projekt přidělen svého manažera z řad CRR. 

b) I v rámci ZOZ mohou být žadatelé vyzváni dvakrát k doplnění žádosti o podporu,  

opět platí lhůta 5 PD. Celková lhůta na ZOZ je do 30 PD. 

c) Po ukončení ZOZ žadatelé obdrží vyrozumění, odkdy platí pro žadatele povinnost 

předávat uzavřené smlouvy na plnění veřejných zakázek na CRR ke kontrole.  

d) Poté jsou projekty předány na MMR k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Informace o vydání PA je zaslána depeší a PA je k dispozici v systému MS2014+. 

e) Žadatelé se mohou na MAS obracet ohledně konzultací k žádosti o platbu,  

zpráv o realizaci projektů či zpráv o udržitelnosti projektu 

f) Postup pro případnou konzultaci a kontrolu veřejných zakázek je uveden na webu CRR 

odkaz zde. Zástupci MAS neprovádí kontroly veřejných zakázek, ani případnou 

předkontrolu a konzultaci.  

https://maslanskrounsko.cz/
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https://maslanskrounsko.cz/dotace/irop/irop-zvyseni-bezpecnosti-dopravy-ii/
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g) Žadatelé mají povinnost informovat CRR o všech změnách v projektu, zahájených 

externích kontrolách, zasílat návrhy závěrečných zpráv a protokolů, zasílat CRR finální 

zprávy, plnit nápravná opatření z předcházejících kontrol. 

h) Žadatele mají povinnost informovat MAS o podstatných změnách projektu. 

i) V roce 2019 jsou připravovány další 4 výzvy v rámci IROP pod čísly 11 až 14,  

které naleznete na webu MAS zde. 

 

7. Závěr 

Vážení žadatelé, potenciální zájemci o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu i další aktéři v našem regionu, doufám, že Vám zde poskytnuté souhrnné informace 

k ukončeným výzvám MAS Lanškrounsko pomohou či usnadní podání žádosti do dalších výzev 

MAS a ostatním přiblížily dění v oblasti podpory z IROP. Těšíme se na další spolupráci  

s Vámi.  

 

Za kancelář MAS Lanškrounsko, Mgr. Jaroslav Vaníček  

 

Seznam zkratek 

CRR – Centrum pro regionální rozvoj 

CZV – celkové způsobilé výdaje 

DSO – Dobrovolný svazek obcí 

FNaP – formální náležitosti a přijatelnost 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

IS KP14+ – Informační systém koncového příjemce 2014 

JPO – jednotky požární ochrany 

MAS – Místní akční skupina 

MMR – ministerstvo pro místní rozvoj 

NNO – nestátní neziskové organizace 

PA – právní akt 

PD – pracovní den 

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

SCLLD – strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

SP – specifická pravidla 

VH – věcné hodnocení 

ZoR – zpráva o realizaci 

ZOZ – závěrečné ověření způsobilosti 

ŽoP – žádost o platbu 
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