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Výzva č. 4 - MAS Telčsko – IROP – Investujeme do parkovacích systémů 
a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko

• Datum vyhlášení výzvy 19.12.2018, 08:00 hod

• Datum příjmu žádostí v MS 2014+ 19.12. 2018, 08:00 hod

• Datum ukončení příjmu žádostí 18. 1. 2019, 12:00 hod

• Datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2021

• Alokace 3 830 782,890 Kč

• Výše dotace 95 % způsobilých výdajů

• Minimální výše způsobilých výdajů 1 000 000,- Kč

• Maximální výše způsobilých výdajů 3 830 782,890 Kč
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Výzva č. 4 - MAS Telčsko – IROP – Investujeme do parkovacích systémů 
a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko

• Podporované aktivity

• Rekonstrukce/modernizace/výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů 
veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie 
přestupních uzlů dle ČSN 73 6425-2

• Rekonstrukce/modernizace/výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků 
podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující 
uliční provoz původně přístupný automobilové dopravě
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Výzva č. 4 - MAS Telčsko – IROP – Investujeme do parkovacích systémů 
a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko

• Povinné přílohy 
• Plná moc v případě, že žádost nepodepisuje statutární zástupce
• Studie proveditelnosti
• Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
• Čestné prohlášení o skutečném majiteli
• Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 

územní řízení
• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavení povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 
stavební povolení

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
• Položkový rozpočet stavby
• Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem 

projektu
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Osnova studie proveditelnosti

• Informace o zpracovateli a žadateli (vyplnit pouze tabulku, neuvádět žádné dlouhé reference atd.)

• Charakteristika projektu a jeho soulad s programem (místo realizace, cílové skupiny, vazba na 
strategické dokumenty) + soulad se strategií SCLLD

• Podrobný popis projektu

• Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

• Připravenost projektu k realizaci  (technická připravenost + financování)

• Výstupy projektu

• Finanční analýza – podrobný rozpočet

• Způsob stanovení cen do rozpočtu (hlavní aktivity mimo stavebních prací; max. 6 měsíců před 
podáním žádosti; nad 100 000 Kč za výdaj)

• Analýza a řízení rizik

• Vliv projektu na horizontální kritéria

• Závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu
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Postup hodnocení projektů přes MAS

• Žádost o podporu musí být zaregistrována přes ISKP včetně všech příloh – nic není 
papírově dokládáno na MAS

• Po ukončení příjmu žádostí dochází k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (a 
to nejpozději do 15 pracovních dní po ukončení příjmů žádostí)

• Projekty, které prošly kontrolou FNaP hodnotí Výběrová komise (nejpozději 20 pracovních 
dnů od ukončení FNaP)

• Schválení projektů doporučených k financování na základě hodnocení provedeném 
Výběrovou komisí má na starost Výkonná rada (nejpozději do 10 pracovních dnů od 
ukončení fáze věcného honocení)

• Žádost o přezkum hodnocení/stížnost (15 kalendářních dní od doručení výsledku)

• Manažer MAS po zasedání Výkonné rady vkládá zápis do MS2014+ a do 2 pracovních dnů 
posílá depeši žadateli i na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

• Vydání právního aktu (ŘO IROP)
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ISKP14+
• Projekt je nutné založit pod výzvou č. 53, poté zadat název projektu

a po uložení teprve vybrat odpovídající výzvu MAS Telčsko
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Výběrová řízení/1

• Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014 – 2020

• Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

• Vždy se jedná o veřejného/“dotovaného“ zadavatele vzhledem k výši 
podpory (95 %)

• Kontrola zadání zakázky probíhá výhradně na CRR

• Pokud má žadatel vlastní (přísnější) pravidla, pak se řídí jimi
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Výběrová řízení/2

• Zakázka je vždy realizována na základě písemné smlouvy/objednávky

• Zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce

• Druhy zakázek dle MP
• Zakázka malého rozsahu – 400 000 Kč – 2 000 000 Kč/6 000 000 Kč

• Zakázka vyšší hodnoty – nad 2 000 000 Kč/6 000 000 Kč 

• Druhy řízení
• Otevřené

• Uzavřené

• Elektronické tržiště 
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Výběrová řízení/3

• Výzva
• Zakázka malého rozsahu – 10 dní

• Uzavřené řízení – min. 3 obeslaní uchazeči

• Zakázka vyšší hodnoty – 15 dní

• Hodnocení nabídek – dle kritérií uvedených ve výzvě

• Uzavření smlouvy + plnění
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Děkujeme za pozornost
Magda Pojerová

Mirka Štěpánková
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