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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY MAS

3

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Operační program – IROP (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
Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY
CLLD – SC 4.1.
Číslo výzvy MAS IROP: - 1
Opatření integrované strategie: A.1.2 Rozvoj a dostupnost sociálních a zdravotnických služeb na
území MAS PODBRDSKO

Číslo výzvy: 058/06_16_072/CLLD_16_01_036
Název Výzvy v ISKP2014+: 1. výzva MAS PODBRDSKO -IROP- Podpora
infrastruktury pro sociální služby I.
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.12.2017, 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28.2.2015,12:00 hod.
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TERMÍNY A ALOKACE VÝZVY
❖ Datum zahájení realizace projektu – 1. 1. 2014
❖ Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.08.2019

❖ Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100.000 Kč
❖ Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 4.000.000 Kč
❖ Celková výše celkových způsobilých výdajů: 7.591.905 Kč
❖ Forma podpory: ex-ante
❖ Míra podpory: 95% / 5% spoluúčast žadatele
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ZÁVAZNÉ DOKUMENTY
Obecná pravidla
❖ Závazná pro všechny specifické cíle a výzvy
Specifická pravidla
❖ Pro každou výzvu samostatný dokument
❖ Podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnotící kritéria, povinné přílohy …
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 62. výzvy:
❖ http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovanikvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela
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AKTIVITY VÝZVY
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
❖ nákup pozemků, staveb, 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: centra
denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní
centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity sociální poradny,
sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční
centra, zařízení následné péče 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.
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OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
❖ 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
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CÍLOVÁ SKUPINA, ÚZEMÍ REALIZACE
❖ Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
❖ Osoby se zdravotním postižením
UPOZORNĚNÍ: Z této výzvy nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory dle

§49 zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a
sociální služby určené pouze pro cílovou skupinu senioři - osoby starší 65 let bez
přiznaného některého ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních
službách
❖ Místo realizace - Území MAS PODBRDSKO vymezené ve schválené strategii
CLLD
❖ výdaje spojené s realizací části projektu, která zasahuje mimo území
MAS vymezené v integrované strategii CLLD, jsou nezpůsobilé
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INDIKÁTORY
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INDIKÁTORY
❖ Indikátory výstupů
závazné indikátory – při nesplnění sankce
5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Informace z SCLLD MAS PODBRDSKO - V tomto opatření bude především podpořena výstavba, nákup, zřizování, rekonstrukce prostor a
pořízení vybavení pro podporu infrastruktury sociálních služeb umožňující její dostupnost, rozvoj a kvalitní poskytování, mj. jako
prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Ve všech kontaktních místech bude nutno řešit také
bezbariérovost. Vzhledem k výši alokace 7,5 mil. Kč na toto opatření je možné předpokládat podporu pro poskytovatele sociálních
služeb, resp. zázemí pro tyto služby na území MAS Podbrdsko v rozsahu 1,875mil. Kč/ jedno zázemí. Na vybavení jednoho zázemí je také
počítáno s vybavením mobilního týmu, který bude součástí zázemí.

• výchozí hodnota je 0 (cílová hodnota pro žadatele je 1)
5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Informace z SCLLD MAS PODBRDSKO - Indikátor 5 54 02 stanovuje počet poskytovaných druhů sociálních služeb. Jedná se o počet
druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V
projektu se načte každý druh sociální služby podpořený z projektu pouze jedenkrát, i kdyby měl různá registrační čísla (např. z důvodu
jiného poskytovatele či místa poskytování).

• výchozí hodnota je 0
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INDIKÁTORY
❖ Indikátory výsledků
nejsou závazné, ale je nutné je sledovat a vykazovat
6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce
Kapacita služeb a sociální práce je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující
sociální začleňování nebo intervence sociální práce (obecně se jedná o maximální okamžitou kapacitu zařízení).

•
•
•

Povinný pro všechny projekty.
Žadatel uvede výchozí a cílovou hodnotu indikátoru.
V případě vzniku nové sociální služby může být výchozí hodnota 0

12

INDIKÁTORY - PODMÍNKY
Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho
projekt
Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně za
období od počátku projektu do konce příslušného monitorovacího
období
❖ Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů, včetně popisu
způsobu stanovení této hodnoty
❖ Průběžné sledování jejich naplnění ve zprávách o realizaci projektu
❖ Prokazatelnost vykazovaných hodnot
❖ Záznamy o každém klientovi, prezenční listiny atd. ověřitelné
případnou kontrolou, monitorovací listy
❖ Nastavení je závazné
❖ úprava podstatnou změnou
❖ při nesplnění – sankce
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET
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HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Způsobilé výdaje hlavní
❖ Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu.
❖ Stavby, stavební úpravy, rekonstrukce
❖ Nákup pozemků a staveb - cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů
❖ Pořízení vybavení budov a zázemí – musí být prokázaná vazba na poskytování
daných služeb
❖ Pořízení automobilu pro terénní a ambulantní sociální služby
❖ Podpora zázemí pro personál – podpora přímé sociální práce, nikoli jen zázemí
managementu sociálních služeb
❖ DPH
❖ K plnění, ke kterému se vztahuje,
❖ pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám
nárok na odpočet vstupu,
❖ pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací
cena.
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VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Způsobilé výdaje vedlejší
❖ Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo maximálně 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu
❖ zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, sportovní hřiště, sportovní
hřiště a parky),
❖ demolice staveb na místě realizace projektu,
❖ parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení,
❖ příjezdové komunikace v areálu a nezbytné doprovodné vybavení,
❖ zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
❖ projektová dokumentace stavby, EIA,
❖ studie proveditelnosti,
❖ zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,
❖ povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),
❖ nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení,
❖ DPH
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NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
❖ výdaje spojené s realizací části projektu, která zasahuje mimo území MAS vymezené v integrované
strategii CLLD,
❖ výdaj, který nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno doložit písemnými doklady,
❖ výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
❖ výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů,
❖ výdaje na nákup nemovitostí nad cenu zjištěnou znaleckým posudkem,
❖ výdaje na nákup pozemku nad stanovený limit 10 % celkových způsobilých výdajů,
❖ náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené
zaměstnavatelem,
❖ cestovní náhrady,
❖ provozní a režijní výdaje,
❖ opravy a údržba,
❖ výdaje na nepovinnou publicitu,
❖ výdaje na řízení a administraci projektu,
❖ výdaje na doplňující průzkumy, posudky a analýzy nesouvisející s vypracováním studie proveditelnosti,
❖ výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitosti,
výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí,
❖
❖

vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez další náhrady,
DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
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NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

jiné daně (daň z nemovitých věcí, daň z příjmu, apod.),
úroky z úvěrů, půjček, splátky půjček a úvěrů,
manka a škody,
výdaje vzniklé nad rámec Rozhodnutí/Stanovení výdajů,
výdaje na bankovní záruky, pojištění, bankovní poplatky,
sankce, pokuty a penále, kursové ztráty, rezervy na budoucí ztráty a dluhy, provize,
celní, správní a ostatní poplatky,
výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení soudního
poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu,
výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky,
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů,
výdaje na audit projektu,
výdaje na nákup služeb, s výjimkou služeb tvořících součást pořízení dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku, nejsou-li součástí pořizovací ceny vybavení, přípravy a realizace projektu
vyjmenovaných ve způsobilých vedlejších aktivitách a přípravy a realizace zadávacích a výběrových
řízení,
vzdělávání zaměstnanců,
další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů uvedené v těchto
Pravidlech.
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POVINNÉ PŘÍLOHY
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POVINNÉ PŘÍLOHY
Podrobný popis povinných příloh je uveden v kapitole 3.2.3 Povinné přílohy k žádosti
Specifických pravidel nadřazené Výzvy č.68
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialniinfrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plná moc
Zadávací a výběrová řízení
Doklady o právní subjektivitě žadatele
Výpis z trestního rejstříku - 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
8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
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POVINNÉ PŘÍLOHY
9. Položkový rozpočet stavby
10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
11. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
územní řízení
12. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo
krajský střednědobý plán
13. Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb
pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím
2012/21/EU
14. Potvrzení poskytovatele sociálních služeb
15. Náhled do elektronické verze katastru nemovitostí (s vyznačením lokalizace
předmětu projektu)
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POVINNÉ PŘÍLOHY – OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI
❖ Musí být zpracována dle osnovy uvedené v Příloze č.4 Specifických pravidel pro
žadatele a příjemce
❖ Slouží k posoužení potřebnosti a realizovatelnosti projektu
❖ Žádné body se nemění a nemažou – pouze se dopisují konkrétní informace od
žadatele
❖ DOPORUČENÍ – VŠE PODROBNĚ POPSAT
❖ výběrová komise bude hodnotit dle informací uvedených ve Studii
proveditelnosti
❖ Musí zde být odpovědi na všechna hodnotící kritéria
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ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU
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ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU
❖ Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě v systému MS2014+,
resp. 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
❖ Nutnost aktivní datové schránky
❖ Postupovat podle Pokynů k vyplnění Žádosti o podporu (vydalo MPSV)

❖ Prostřednictvím IS KP14+ se předkládají také Zprávy o realizaci
❖ Do 30 pracovních dnů po ukončení každého monitorovacího období
(zpravidla 6 měsíců)
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ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU
Zřízení elektronického podpisu a datové schránky
Registrace do systému IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/
Vyplnění Žádosti o podporu
Finalizace Žádosti o podporu
Podepsání a odeslání Žádosti o podporu
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IS KP14+
Součást monitorovacího systému pro využívání Evropských strukturálních a
investičních fondů v ČR v programovém období 2014 – 2020
❖ On-line aplikace
❖ Nevyžaduje instalaci do PC
❖ Vyžaduje registraci s platnou emailovou adresou a telefonním číslem
Systémové požadavky
❖ Podporovaný prohlížeč: Internet Explorer
❖ Zapnutý JavaScript
❖ Instalace Microsoft Silverlight
Kontrola kompatibility Vašeho PC
https://www.mssf.cz/check/check_client_iskp.html
Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz//dokument/797956
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IS KP14+ ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
❖ Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím IS KP14+
❖ Registrace do systému IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/
❖ Jen v prohlížeči Microsoft Explorer
❖ Vyplnění elektronické verze žádosti
❖ Finalizace elektronické verze žádosti
❖ POZOR! Nutnost zřízení elektronického podpisu před podáním/ odesláním
žádosti
❖ V systému vše průběžně ukládat
Edukační videa – jak pracovat se systémem MS2014+
http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
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ÚVODNÍ OBRAZOVKA IS KP14+

28

IS KP14+ ŽADATEL
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NOVÁ ŽÁDOST O PODPORU
Výběr operačního programu
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VÝBĚR VÝZVY
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VÝBĚR PODVÝZVY
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VÝBĚR VÝZVY MAS

filtr
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HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ
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OBECNÉ INFORMACE K HODNOCENÍ PROJEKTŮ
❖ Celý proces hodnocení a výběru projektů provádí MAS POBRDSKO, z.s.
❖ Podrobný popis všech fází hodnocení je uveden v Interních postupech
MAS PODBRDSKO pro Programový Rámec IROP
❖ http://www.maspodbrdsko.cz/dotace-a-vyzvy/vyzvy-maspodbrdsko/irop/vyzva-irop-c-1-socialni-sluzby/
❖ Další informace jsou k dispozici v Obecných a Specifických pravidel
nadřazené výzvy č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
❖ https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
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ČASOVÉ SCHÉMA
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
(do 40 pracovních dnů provádí MAS - kancelář)

Věcné hodnocení
(do 20 pracovních dnů provádí MAS – Výběrová komise)

Výběr projektů
(do 15 pracovních dnů provádí MAS – Správní rada)

Závěrečné ověření způsobilosti
(do 30 pracovních dnů provádí CRR/ŘO IROP)

Příprava a vydání právního aktu
(prování ŘO IROP bez zbytečného odkladu)
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KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
❖ První fáze hodnocení projektů
❖ Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou uvedena v příloze č.1 Výzvy
❖ http://www.maspodbrdsko.cz/dotace-a-vyzvy/vyzvy-maspodbrdsko/irop/vyzva-irop-c-1-socialni-sluzby/
❖ Kontrolu provádí pracovníci kanceláře MAS
❖ Kritéria mají formu vylučovací (Splněno/ Nesplněno / Nehodnoceno /
Nerelevantní) a zároveň mohou být opravitelná či neopravitelná
❖ Lhůta max. 40 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu
❖ Po provedení hodnocení je žadatelům prostřednictvím monitorovacího
systému MS2014+ zaslána depeše s informací o výsledku hodnocení
❖ Žadatel se může proti výsledku hodnocení do 15 kalendářních dnů odvolat a
podat Žádost o přezkum (formou depeše prostřednictvím MS2014+)
❖
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VĚCNÉ HODNOCENÍ
❖ Druhá fáze hodnocení projektů
❖ Hodnocení kvality
❖ lhůta max. 20 pracovních dnů od ukončení hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnosti
❖ Provádí Výběrová komise MAS PODBRDSKO, z.s.
❖ Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení
❖ Po provedení hodnocení je žadatelům prostřednictvím monitorovacího
systému MS2014+ zaslána depeše s informací o výsledku hodnocení
❖ Žadatel se může proti výsledku hodnocení do 15 kalendářních dnů odvolat a
podat Žádost o přezkum (formou depeše prostřednictvím MS2014+)
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VĚCNÉ HODNOCENÍ
❖ Hodnocení probíhá na základě předem známých kritérií (každé kritérium má určený
počet bodů)
❖ Maximální počet bodů je 100
❖ Minimální počet bodů je 50 – pro splnění podmínky věcného hodnocení
❖ Na základě dosaženého počtu bodů Výběrová komise MAS PODBRDSKO
stanoví pořadí projektů, které předloží ke schválení Správní radě MAS
❖ Kritéria věcného hodnocení jsou uvedena v příloze č.2 Výzvy
❖ http://www.maspodbrdsko.cz/dotace-a-vyzvy/vyzvy-maspodbrdsko/irop/vyzva-irop-c-1-socialni-sluzby/
❖ Kritéria:
❖ Realizací projektu vznikne zázemí pro uživatele sociálních služeb (terénní, ambulantní či pobytové
služby) v území realizace projektu (max. 20 bodů)
❖ Žadatel v rámci přílohy potvrzení poskytovatele sociálních služeb doložil, že má vybraného
provozovatele služeb, který má zájem o zapojení do projektu a uvedl jeho zkušenosti (max. 20 bodů)
❖ Dopad na území MAS PODBRDSKO (max. 10 bodů)
❖ Využití stávajícího objektu pro realizaci projektu (max. 20 bodů)
❖ Finanční náročnost projektu (max. 20 bodů)
❖ Vznik zázemí nové sociální služby v území MAS PODBRDSKO (max. 10 bodů)
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VÝBĚR PROJEKTŮ
❖ Provádí Správní rada MAS PODBRDSKO, z.s.
❖ Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o
podporu

❖ Na základě návrhu Výběrové komise MAS PODBRDSKO, z.s.
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ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI A VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU

Provádí CRR / ŘO IROP
❖ Závěrečné ověření způsobilosti: cca 30 pracovních dní
❖ Vydání právního aktu: neodkladně bez
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PUBLICITA, DŮLEŽITÉ ODKAZY,
DOTAZY A ZÁVĚR
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PUBLICITA
❖ Příjemce je od okamžiku vydání právního aktu po celou dobu realizace
projektu informovat veřejnost o získané podpoře
❖ Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu na snadno
viditelném místě pro veřejnost (např. vstupní prostory budovy)
❖ Minimálně je nutné uvést název projektu, hlavní cíl projektu a větu
„Název projektu spolufinancován Evropskou Unií“
❖ Generátor publicity: https://publicita.dotaceeu.cz/
❖ Webové stránky – zveřejnění stručného popisu projektu, jeho cíle a
informaci, že projekt je spolufinancován Evropskou Unií
❖ Je nutné umístit loga IROP, MMR ČR a EU
❖ Více viz kap. 13 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce
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DŮLEŽITÉ ODKAZY
❖ Výzva MAS (včetně jejích příloh a všech důležitých odkazů)
http://www.maspodbrdsko.cz/dotace-a-vyzvy/vyzvy-mas-podbrdsko/irop/vyzva-irop-c-1socialni-sluzby/
❖ Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce nadřazené Výzvy č. 62
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastrukturaintegrovane-projekty-CLLD

❖ Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce nadřazené Výzvy č. 62
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastrukturaintegrovane-projekty-CLLD

❖ Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz//dokument/797956
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DOTAZY
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DĚKUJEME ZA POZORNOST
Kontakty na vyhlašovatele Výzvy MAS PODBRDSKO:
Adresa vyhlašovatele: MAS PODBRDSKO, z.s., Hvožďany 80, 262 44
Hvožďany
Korespondenční adresa: MAS PODBRDSKO, z.s., Městské zdravotnické
zařízení, Komenského 646, Rožmitál pod Třemšínem 262 42
Kontaktní místo: MAS PODBRDSKO, z.s., Městské zdravotnické zařízení,
Komenského 646, Rožmitál pod Třemšínem 262 42
Spojení na vyhlašovatele:
email
vyzvy@maspodbrdsko.cz,
telefon VENDULA ŠEDIVÁ 724 860 369
JANA FILINOVÁ 723 435 274

www.maspodbrdsko.cz
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