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Představení výzvy 

MAS Broumovsko+ - IROP –

Doprava I



Cíl výzvy

Zvýšení bezpečnosti 
dopravy, především 

pěší, v trase 
dopravně zatížené 

komunikace



Výzva MAS Broumovsko+ - IROP - Doprava I

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

Vyhlašovatel výzvy: MAS Broumovsko+, z. s.

Alokace výzvy: 3 684 210 Kč

Datum vyhlášení výzvy MAS a zahájení příjmu žádostí: 31. 7. 2017 ve 12:00

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 9. 2017 ve 12:00

Datum ukončení realizace projektu: do 30. 6. 2021



 Minimální výše celkových způsobilých výdajů: MAS nestanovila

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 684 210 Kč

 Míra podpory: 95 %

 Forma podpory: Ex post financování

 realizace projektu může být rozdělena na etapy, etapa nesmí být kratší než 3 

měsíce

 Oprávnění žadatelé

 kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 

obcemi, dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy

 Cílové skupiny

 obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy

Výzva MAS Broumovsko+ - IROP - Doprava I



Území realizace: Území MAS Broumovsko+



Popis podporovaných aktivit



Popis podporovaných aktivit –

Hlavní aktivity

Minimálně 85 % 

celkových 

způsobilých 

výdajů

 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 po pěší k 

zastávkám veřejné hromadné dopravy

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce

 Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší 

dopravy



Popis podporovaných aktivit –

Vedlejší aktivity

Maximálně 15 % 

celkových 

způsobilých 

výdajů

 Realizace stavbou vyvolaných investic

 Zpracování projektových dokumentací

 Zpracování studie proveditelnosti

 Výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu

 Provádění inženýrské činnosti ve výstavbě

 Povinná publicita



Indikátory



Indikátory

 = Ukazatele, nástroje pro měření dosažených efektů aktivit projektu

 Indikátor výstupu

 Závazné indikátory

 Povinnost stanovit v žádosti cílovou hodnotu indikátoru včetně popisu způsobu 

stanovení této hodnoty

 Indikátory výsledku

 žadatel nevykazuje, plánované výsledky projektu je nutné stručně popsat do 

textového pole s názvem „Co je cílem projektu?“ na záložce Popis projektu



Indikátory

 Výchozí hodnota je vždy 0

 Datum stanovení výchozí hodnoty je vždy datum zahájení realizace projektu

 Cílová hodnota bude pro každý projekt rovna 1, bez ohledu na počet aktivit 

nebo jejich kombinací

Kód indikátoru Název Měrná jednotka Typ

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke 

zvýšení bezpečnosti v dopravě

Realizace Výstup



Způsobilé výdaje a rozpočet



Způsobilost výdajů

Časová způsobilost

 1. 1. 2014 – 30. 6. 2021

Věcná způsobilost

 Základní hlediska viz kap. 10. 1 

Obecných pravidel

 Dále kap. 3.4.5 Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce 

výzvy č. 53



Způsobilé výdaje na hlavní aktivity 

projektu – příklady (1)

 Výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce

 Výdaje na podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je 

komunikace pro pěší vedena

 Opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy

 Místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich 

nasvětlení a ochranné ostrůvky

 Nástupiště autobusových zastávek

 Svislé a vodorovné dopravní značení a zvýrazňující prvky

 Veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru 

pozemní komunikace



Způsobilé výdaje na hlavní aktivity 

projektu – příklady (2)

 Bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze

 vychýlení jízdního pruhu, zúžení komunikace, dělící ostrůvky, zvýrazňující dopravní 

značení, zpomalovací prahy

 Další související výdaje

 DPH

 pokud žadatel není plátce DPH

 pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet na vstupu

 Příprava staveniště, rekultivace ploch původně zastavěných pozemků, demolice 

objektů podmiňujících výstavbu, manipulace s kulturními vrstvami zeminy



Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity 

projektu - příklady

 Přístřešky a čekárny autobusových zastávek

 Zálivy autobusových zastávek

 Projektové dokumentace

 Zabezpečení výstavby – TDI, AD, BOZP

 Výdaje na zpracování studie proveditelnosti

 Povinná publicita

 Více viz kap. 3.4.5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53



Nezpůsobilé výdaje - příklady

 Výdaje na běžnou údržbu, souvislou údržbu a opravu pozemních komunikací včetně 
chodníků

 Výdaje na realizaci nástupišť, přístřešků a čekáren železničních zastávek

 Výdaje na bezbariérové úpravy vstupů do budov

 Výdaje na realizaci parkovišť pro automobily

 Výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu (kromě SP)

 Výdaje spojené s řízením a administrací projektu

 Výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizaci výběrových a 
zadávacích řízení

 DPH s nárokem na odpočet

 Splátky půjček a úvěrů

 Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty

 Náklady na spotřebu energií a ostatní provozní náklady

 Více viz kap. 3.4.5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53



Způsob podání žádosti o podporu



Způsob podání žádosti o podporu

 Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím aplikace 

IS KP14+

 https://mseu.mssf.cz

 Nevyžaduje instalaci do PC

 Nutné mít kvalifikovaný elektronický podpis (např. PostSignum České pošty)

 Platnost certifikátu je 1 rok

 Postupovat podle Postupu pro podání žádosti o podporu v MS2014+ (viz přílohy 

Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 53)

https://mseu.mssf.cz/


Úvodní obrazovka IS KP14+



Výběr operačního programu



Výběr výzvy (1)



Výběr výzvy (2)



Výběr výzvy (3)



Způsob hodnocení 

a výběru projektů



Fáze hodnocení a výběru projektů

Kontrola formálních náležitostí a 
přijatelnosti (do 29 PD)

Věcné hodnocení (do 30 PD)

Výběr projektů (do 15 PD)

Závěrečné ověření způsobilosti (do 30 PD; 
provádí CRR)

Příprava a vydání právního aktu (ŘO IROP)



Kontrola formálních náležitostí 

a přijatelnosti 

 Obecná kritéria přijatelnosti

 Specifická kritéria přijatelnosti

 Kritéria formálních náležitostí

 Provádí pracovníci kanceláře MAS Broumovsko+

 Více viz

 příloha č. 1 výzvy MAS Broumovsko+ - IROP – Doprava I

 Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+, z. s. pro IROP



Věcné hodnocení

 Provádí Výběrová komise MAS Broumovsko+ 

 Maximální počet bodů, kterého lze dosáhnout: 100

 Hranice bodů pro splnění podmínek věcného hodnocení: 50

 Více viz

 příloha č. 2 výzvy MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I

 Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+, z. s. pro IROP



Výběr projektů

 Provádí Rada MAS Broumovsko+

 Na základě návrhu Výběrové komise MAS



Závěrečné ověření způsobilosti a vydání 

právního aktu

 Závěrečné ověření způsobilosti: provádí CRR do 30 pracovních dní

 Vydání právního aktu: do 3 měsíců ze strany ŘO IROP



Důležité dokumenty

 Výzva MAS Broumovsko+ - IROP – Doprava I (včetně příloh)

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

 http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7983cc5d-1452-4885-9851-

f38362fb6cf0/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_final.pdf?ext=.pdf

 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP

 http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0214a19a-5d4a-4734-b1b2-

7facb47b9f4a/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-9_2-6.2017.pdf?ext=.pdf

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7983cc5d-1452-4885-9851-f38362fb6cf0/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_final.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0214a19a-5d4a-4734-b1b2-7facb47b9f4a/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-9_2-6.2017.pdf?ext=.pdf


Dotazy



Kontakt

Michaela Machková

mas@broumovsko.cz

mobil: 737 207 534 

tel.: 491 521 281

MAS Broumovsko+, z. s.

www.mas.broumovsko.cz

Klášterní 1, 550 01 

Broumov



Děkuji za pozornost.


