Odpovědi k výzvě MAP k 11. 9. 2015
1. Do kterého MAP můžeme podat žádost, když je v našem ORP zpracovávaná strategie z projektu SMO
Obce sobě? Bude tato strategie brána jako náhrada Pre MAP?
V případě zpracované strategie z projektu SMO „Obce sobě“ můžete podat žádost do úrovně preMAP
nebo MAP. Doporučujeme podat žádost do úrovně MAP, jelikož již v území je navázáno partnerství a to
z předchozího projektu.
2. Můžeme z důvodu bodu 1) podat žádost na zpracování MAP (prostřední kategorie MAP)? Pokud ano,
musí být projekt SMO zpracován do určité fáze (akční plán) a schválen obcemi mikroregionu?
Pro úroveň MAP není třeba dokladovat akční plán, či jinou strategii věnující se vzdělávání, která vznikloa
v území v předchozím období. Podmínka doložení Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v území
je jen pro úroveň MAP+. Tyto strategie vytvářelo 17 obcí v rámci projektů z výzvy č. 46 OPVK. Jiná
strategie Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území nenahrazuje, to znamená, že
oprávněnými žadateli v MAP+ je jen 17 ORP na jejichž území vznikla výše zmíněná strategie.
3. Co konkrétně mají právo členové RSK schválit?
Nesoulad textu výzvy, kde je uvedeno:
Strana 4 Povinné kritérium: Žadatel v rámci projektové žádosti dokládá Stanovisko RSK, ve kterém je
jasné vymezení území realizace a dopadu projektu a jednoznačná identifikace oprávněného žadatele na
dané území.
Z výše uvedeného ve výzvě vyplývá, že na potvrzení RSK musí být uveden žadatel, ale zavání to
skutečností, že RSK odsouhlasuje nejen území, ale i žadatele.
V příloze hodnotící kritéria je uvedeno pod bodem F13:
Soulad území dopadu s Potvrzením RSK- Posuzuje se soulad území dopadu uvedeného v žádosti o
podporu s územím uvedeným v Potvrzení RSK Kritérium bude splněno v případě, že všechna území v
žádosti o podporu jsou obsahem Potvrzení RSK.
Z výše uvedeného v hodnotící kritériích vyplývá, že nemusí na příloze být uveden žadatel a kritérium je
přesto splněno.
Ano, RSK schvaluje vymezení území i žadatele, tak jak je uvedeno ve výzvě i v Postupech MAP. Hodnotitel
toto kritérium hodnotí na základě přílohy Potvrzení Regionální stálé konference, která obsahuje i
jednoznačnou identifikaci oprávněného žadatele za dané území. V případě, že žadatel k žádosti o
podporu nedoloží Potvrzení RSK, se všemi náležitostmi, bude vyřazen.
4. Prosím o upřesnění požadavku-viz příloha. Jsme začínající MAS s malinkým obratem, jsme domluveni
na území,
že budeme žadatelem, včetně podpory ORP, máme min. přes 50 škol, uvažujeme o verzi MAP, ale
nedosáhneme finančně, o partnerovi s fin. příspěvkem jsme též neuvažovali.
Kritéria výběru operací
F12 Roční obrat organizace/společnosti žadatele Roční obrat organizace/společnosti žadatele dosahuje
alespoň jedné poloviny hodnoty částky
způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu.
Posuzuje se, zda roční obrat subjektu žadatele dosahuje min. jedné poloviny částky způsobilých
výdajů projektu. V případě projektů trvajících 12 měsíců a méně, zda dosahuje celé této částky. V

případě projektů, kde se na realizaci podílí finanční partner/partneři, může relevantní část odpovídající
podílu partnera/partnerů žadatel prokázat prostřednictvím partnera/partnerů. Podmínka dosažení
požadovaného obratu je splněna za poslední dvě uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (pokud
existují), za která měl žadatel odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání žádosti.
Relevantní pouze pro žadatele viz Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část.
……5.2.1 Oprávněnost žadatele/partnera
- Obce, městské části hlavního města Prahy;
- Dobrovolné svazky obcí;
- Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové
organizace) spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, uvedené v databázi Místních akčních skupin;
- Mikroregiony (zájmové sdružení právnických osob nebo spolek).
Žadatelé – MAS a mikroregiony jsou povinni prostřednictvím přílohy žádosti o podporu prokázat, že
roční obrat organizace/společnosti žadatele dosahuje alespoň jedné poloviny hodnoty částky
způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. Posuzuje se, zda roční obrat subjektu
žadatele dosahuje min. jedné poloviny částky způsobilých výdajů projektu. V případě projektů trvajících
12 měsíců a méně, zda dosahuje celé této částky. V případě projektů, kde se na realizaci podílí finanční
partner/partneři, může relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů žadatel prokázat
prostřednictvím partnera/partnerů. Podmínka dosažení požadovaného obratu je splněna za poslední dvě
uzavřená účetní období1 trvající 12 měsíců (pokud existují), za která měl žadatel odevzdat daňová
přiznání, a která předcházejí datu podání žádosti. Tuto skutečnost žadatel prokazuje předložením Výkazu
zisků a ztrát za výše specifikovaná účetní období. Definice ročního obratu je specifikována v § 20 odst. 1
písm. a) bodu 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.: “…. Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely
tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které
trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,…“ Poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem
podnikání (§ 18 odst. 3 zákona o dani z příjmu zákona 586/1992 Sb.), uvedou roční úhrn čistého obratu z
celkové činnosti, tj., z hlavní i hospodářské činnosti. Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, uvedou
součet všech příjmů dosažených za zdaňovací období nebo za období, za které podávali poslední daňové
přiznání k dani z příjmu.
V případě, že roční obrat žadatele nedosahuje alespoň jedné poloviny hodnoty částky způsobilých výdajů
projektu uvedených v žádosti o podporu, je možné zapojení partnera s finančním příspěvkem, který
může prokázat relevantní část odpovídající jeho podílu – tak, jak je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a
příjemce, specifická část.

