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Představení výzvy 

Mas Broumovsko+: Kulturní 

dědictví I



Výzva MAS Broumovsko+: Kulturní 

dědictví 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: 11 668 222 Kč

Datum vyhlášení výzvy MAS a zahájení příjmu žádostí: 10. 3. 2017

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 13. 4. 2017

Datum ukončení realizace projektu: do 30. 6. 2020



 Minimální výše celkových způsobilých výdajů: MAS nestanovila

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 11 668 222 Kč

 Maximální výše celkových výdajů: 123 282 000 Kč

 Míra podpory: 95 %

 Forma podpory: Ex post financování

Výzva MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I 



Oprávnění žadatelé 

• vlastníci památek, nebo subjekty s právem hospodaření (dle 
zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob 
nepodnikajících

Cílová skupiny

• návštěvníci

• vlastníci památek

• subjekty s právem hospodaření

• místní obyvatelé a podnikatelé

Výzva MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I 



Území realizace: Území MAS Broumovsko+

 Benediktinský klášter (Broumov)

 Hřbitovní kostel Panny Marie (Broumov)

 Kostel sv. Máří Magdalény (Božanov)

 Kopie Turínského plátna (Broumov)

 Kostel sv. Václava (Broumov)

 Kostel Všech svatých (Heřmánkovice)

 Kostel sv. Barbory (Otovice)

 Kostel sv. Jakuba Většího (Ruprechtice)

 Kostel sv. Markéty (Šonov)

 Kostel sv. Michala (Vernéřovice)

 Kostel sv. Anny (Vižňov)



Popis podporovaných aktivit



Popis podporovaných aktivit

 Revitalizace a zatraktivnění:

 národních kulturních památek k 1. 1. 2014

 památek evidovaných  Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 

2014



Typy podporovaných projektů

 Obnova památek

 Restaurování částí památek a mobiliářů

 Odstraňování přístupových bariér

 Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení

 Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a 

depozitářů

 Digitalizace památek a mobiliářů

 Obnova parků a zahrad u souboru památek

 Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 

technologického zázemí



Indikátory



Indikátory

 = Ukazatele

 = Nástroje pro měření dosažených efektů aktivit projektu

 Indikátory výstupu

 Závazné indikátory

 tolerance 80 – 100 %, jinak hrozí krácení nebo nevyplacení dotace (překročení není sankcionováno)

 Výchozí hodnota je vždy 0

 Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů

 včetně popisu způsobu stanovení této hodnoty

 Více viz specifická část pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 55 + její přílohy



Indikátory

Kód indikátoru Název Měrná jednotka Typ

9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu 

návštěv podporovaných 

kulturních a přírodních památek

Návštěvy/rok Výstup

9 05 01 Počet revitalizovaných 

památkových objektů

Objekty Výstup



Způsobilé výdaje a rozpočet



Způsobilost výdajů

Časová způsobilost

 1. 1. 2014 – 30. 6. 2020

Věcná způsobilost

 Základní hlediska viz kap. 10. 1 

Obecných pravidel

 Dále kap. 3.2.5 Specifických 

pravidel pro žadatele a příjemce 

výzvy č. 55



Způsobilé výdaje pro hlavní aktivity 

projektu - příklady

 Restaurování a konzervace nemovitého a movitého kulturního dědictví

 Stavební obnova nemovitého kulturního dědictví

 Rekonstrukce, přístavby

 Budování inženýrských sítí

 Odstranění nevyhovujících částí staveb

 Odstranění přístupových bariér

 Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení

 Více viz kap. 3.2.5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 55



Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity 

projektu - příklady

 Projektová dokumentace stavby

 Studie proveditelnosti

 Zabezpečení výstavby

 Výdaje spojené s inženýrskou činností

 Pořízení odborných a znaleckých posudků a analýz

 Přeprava, instalace a deinstalace předmětů

 Povinná publicita

 Více viz kap. 3.2.5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 55



Nezpůsobilé výdaje - příklady

 Pojištění majetku financovaného z IROP ani jiného majetku

 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

 DPH, pokud má příjemce nárok na odpočet daně na vstupu

 Splátky půjček a úvěrů

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

 Náklady na spotřebu energií a ostatní provozní náklady

 Výdaje na audit projektu

 Více viz kap. 3.2.5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 55



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. 55)

https://mseu.mssf.cz/


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 (provádí ŘO 
IROP)

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+: Kulturní dědictví 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

 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

 Provádí ŘO IROP

 Vydání právního aktu: do 3 měsíců ze strany ŘO IROP



Důležité dokumenty

 Výzva MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I (včetně příloh)

 http://www.mas.broumovsko.cz/programovaci-obdobi-2014-2020/irop

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 55

 http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ed9db91e-da8f-4dd8-9e8e-

c7366f70ae60/Specificka-pravidla-SC4-1_vecne-zamereni-3-1_v-1-1.pdf?ext=.pdf

 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP

 http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-

9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

http://www.mas.broumovsko.cz/programovaci-obdobi-2014-2020/irop
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ed9db91e-da8f-4dd8-9e8e-c7366f70ae60/Specificka-pravidla-SC4-1_vecne-zamereni-3-1_v-1-1.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.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.


