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Představení Centra pro regionální rozvoj ČR
Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy
Integrovaný regionální operační program (2014-2020)
• konzultační a informační činnost
• kontrola a monitoring realizace projektů
V minulosti:
• (2007-2013) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc
• (2004-2006) Společný regionální operační program, OP JPD2
• (1998-2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD)

Kontrolní subjekt pro operační programy přeshraniční spolupráce (Cíl 2)
• přeshraniční spolupráce (Sasko, Bavorsko, Rakousko, Slovensko, Polsko)
• nadnárodní spolupráce (Central Europe, Danube)
• meziregionální spolupráce (INTERREG Europe)

Hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network
• poradenství pro malé a střední podnikatele
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Představení Centra pro regionální rozvoj ČR
• Centrála CRR (Odbor centrální administrace)
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00, Praha 3 - Strašnice

• 13 krajských pracovišť
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Integrovaný regionální operační program
IROP
Řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• poskytovatel dotace
• řízení programu
• nastavení výzev a specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Zprostředkující subjekt – Centrum pro regionální rozvoj ČR
• konzultace
• příjem a hodnocení žádostí o podporu
• administrace projektů v realizaci a po dobu udržitelnosti

• certifikace
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Vymezení role ŘO IROP, Centra a MAS
ŘO IROP
• schvaluje integrované strategie nositelů MAS
• schvaluje interní postupy MAS
• nastavuje podmínky výzev a vydává Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce
• vyhlašuje výzvy ŘO IROP pro integrované projekty
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

• výzvy jsou průběžné a jsou vyhlašovány zvlášť pro jednotlivé integrované
nástroje (ITI, IPRÚ, CLLD)
• metodicky zaštiťuje program IROP, zveřejňuje dokumenty pro MAS
• provádí finální výběr projektů
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Vymezení role ŘO IROP, Centra a MAS
Centrum pro regionální rozvoj

• poskytuje informace ke zpracování žádostí o podporu a jejich souladu
s vyhlášenou výzvou ŘO IROP
• provádí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, analýzu rizik,
případně ex-ante kontrolu u individuálních projektů a projektů IPRÚ

• provádí závěrečné ověření způsobilosti u integrovaných projektů CLLD a ITI
• poskytuje konzultace na krajských pracovištích
• účastní se seminářů a workshopů
MAS
• vytváří integrovanou strategii CLLD, interní postupy a hodnotící kritéria MAS
• vyhlašuje výzvu MAS
• provádí kontrolu formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení

• konzultuje projekty ve vztahu k výzvě MAS
• vyjadřuje se ke změnám v projektech, zda jsou v souladu se strategií CLLD
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Spolupráce MAS s Centrem – Metodici CLLD
• Metodici CLLD
 krajská pracoviště CRR, 13 poboček
 navázání kontaktu s jednotlivými MAS v kraji
 konzultace dotazů MAS a žadatelů v SC4.1, v případě potřeby předáváno

na ŘO IROP přes oddělení metodiky CRR
 připomínky ke Specifickým pravidlům a textu výzvy
 předkontrola interních postupů, výzvy a hodnotících kritérií MAS
 metodici CLLD nekonzultují SC 4.2, výzvu č. 6 - Animační a provozní
činnosti MAS (výzvu konzultuje Oddělení hodnocení projektů OSS, Praha)
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Spolupráce MAS s Centrem – Metodici CLLD
 před vyhlášením výzvy ŘO: konzultace dotazů podle individuálních výzev
s upozorněním, že se podmínky mohou upřesnit výzvou ŘO IROP
a výzvou MAS
 po vyhlášení výzvy ŘO: konzultace dotazů podle výzvy ŘO a Specifických
pravidel k výzvě s upozorněním, že podmínky upřesňuje výzva MAS

 účast na krajských setkáních MAS a workshopech NS MAS pro SC 4.1

• Centrála CRR
 koordinuje metodiky CLLD

 spolupracuje s NS MAS
 předává informace na ŘO IROP
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Kraj

Metodik CLLD

Kraj

Metodik CLLD

Jihočeský kraj

Neubauerová Martina
martina.neubauerova
@crr.cz, 381 670 020

Olomoucký kraj

Slováková Hana
hana.slovakova@crr.cz
582 777 446, 736 513 509

Jihomoravský
kraj

Výduch Roman
Pardubický kraj
roman.vyduch@crr.cz
518 770 237, 736 511 131

Koblížková Andrea
andrea.koblizkova@crr.cz
466 026 840

Karlovarský kraj Klusáková Jana
Plzeňský kraj
jana.klusakova@crr.cz
354 770 229, 736 527 897

Jirka David
david.jirka@crr.cz
371 870 036

Králové
hradecký kraj

Pytlíková Lenka
lenka.pytlikova@crr.cz
499 420 613

Středočeský kraj

Daňková Lucie
lucie.dankova@crr.cz
225 855 271

Liberecký kraj

Landová Veronika
veronika.landova@crr.cz
606 542 617

Ústecký kraj

Salačová Petra
petra.salacova@crr.cz
412 870 926, 736 527 896

Moravsko
slezský kraj

Putala Marek
Vysočina
marek.putala@crr.cz
597 570 924, 602 474 659

Zlínský kraj

Vránová Ludmila
ludmila.vranova@crr.cz
736 513 507, 572 774 426

Koumarová Lucie
lucie.koumarova@crr.cz
565 775 128, 731 697 986

Komunikace

Žadatel
Metodik
CLLD
MAS
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CRR

ŘO IROP

Harmonogram výzev ŘO IROP
pro integrované projekty CLLD
SC 4.1

Výzva

Vyhlášení výzvy ŘO IROP

Výzva č. 45

Dokumenty územního rozvoje

12.8.2016

Výzva č. 53

Udržitelná doprava

7.9.2016

Výzva č. 55

Kulturní dědictví

5.10.2016

Výzva č. 62

Sociální infrastruktura

15.11.2016

Sociální podnikání

12/2016

Vzdělávání

12/2016

Řízení rizik, Zdravotnictví

03/2017

(termíny vyhlášení výzev dle Harmonogramu k 27.10.2016)
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Dokumenty
• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, platná k 27.9.2016

• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydávána nejpozději ke dni
vyhlášení výzvy ŘO IROP
• Text výzvy ŘO IROP
• Systém schvalování integrovaných projektů v IROP, platné k 23.5.2016

• Metodický pokyn pro řízení výzev a hodnocení projektů, 1.7.2016
• Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů
• Interní postupy MAS-minimální požadavky ŘO IROP, 25.10.2016

• Výtah z OM IROP pro MAS, zveřejněno 25.10.2016
Výtah z OM IROP
Uživatelská příručka pro hodnocení a ex-ante AR
Uživatelská příručka pro hodnocení ZS ITI, MAS
Vzor textu výzvy MAS
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Interní postupy MAS
• Od 1.listopadu MAS zasílají interní postupy ke kontrole na CRR, na svého
metodika CLLD podle příslušnosti ke kraji; metodik CLLD zasílá na ŘO IROP
• MAS zasílají interní postupy ke kontrole nejpozději 10 dní před vyhlášením
výzvy, optimálně dříve
• Interní postupy schvaluje ŘO IROP, v případě potřeby je vrací MAS
k dopracování
• MAS se při tvorbě interních postupů řídí dokumentem Interní postupy MASminimální požadavky ŘO IROP (obsahují osnovu IP) a využívají konzultací
s metodiky CLLD
• Osnovu IP mohou MAS doplňovat
• Z interních postupů musí být jasné, že náleží k OP IROP. IP mohou být
zpracovány jedny pro více OP, v tom případě musí být označena část pro IROP
• Do IP se nezadává způsob zadávání hodnotitelů do DAHOS, postupy pro práci
v MS2014+ zajištuje ŘO IROP
• MAS bude potvrzovat, že podstatná změna projektu požadovaná příjemcem,
neovlivní výsledek hodnocení projektu
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Interní postupy MAS
Vyhlášení výzvy MAS
• Výzva MAS je kolová, zadává se do MS2014+

• Je v souladu s výzvou ŘO IROP
• MAS ve výzvě může zúžit podmínky oproti výzvě ŘO IROP
• Ve výzvě MAS lze uvést odkaz na výzvu ŘO IROP, kde jsou povinné přílohy ŘO,
a dopsat přílohy, které požaduje MAS

• Povinná struktura výzvy MAS uvedena na DotaceEu.cz, „Vzor textu výzvy MAS“
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Interní postupy MAS
Tvorba kritérií
• MAS automaticky nepřebírají kritéria závěrečného ověření způsobilosti (ZOZ),
protože tato kritéria využívá pro své hodnocení CRR.
Duplicitní kontrola je zbytečná.
• Nelze přebírat kritéria ZOZ s odůvodněním, aby projekty prošly hodnocením
CRR. MAS si zodpovídá za své hodnocení, CRR za závěrečné ověření.
• MAS však může převzít ta kritéria ZOZ, ke kterým má důvod a která umí
vyhodnotit.
• Kritéria rozdělí MAS na napravitelná a nenapravitelná. Mohou být všechna
napravitelná.
• Kritéria vycházejí z cílů strategie MAS. Alespoň jedno kritérium bude
posuzovat soulad projektu se schválenou strategií.
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Interní postupy MAS
Níže uvedená kritéria jsou v případě potřeby vhodná pro převzetí MAS.
Kritéria je možné upravit pro potřeby MAS; výzvu ŘO v textu nahradit
výzvou MAS.
Kritéria ZOZ
Žádost o podporu je podána v předepsané formě
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti,
požadované v dokumentaci k výzvě ŘO
Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou ŘO
Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
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Interní postupy MAS
• Kritéria jsou nediskriminační a musí zajištovat rovný přístup ke všem
oprávněným žadatelům.
• Kritéria musí být formulována jednoznačně, tj. nedotazovat se v jednom
kritériu na více oblastí.
• Vhodná kritéria:
projekt je v souladu se strategií CLLD
projekt je v souladu s finančním plánem strategie CLLD
projekty vytvoří plný pracovní úvazek po dobu realizace strategie 2014-2020
projekt vytvoří plný pracovní úvazek v době udržitelnosti projektu
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Interní postupy MAS
• Nevhodná kritéria:
žadatel ještě nerealizoval projekt přes MAS

žadatel spolupracuje s MAS
žadatel má zkušenosti s projekty
veřejný dopad, inovace
projekt podporuje mladé rodiny

zaměření na ženy, mladé lidi do 30 let
projekt bude bodově zvýhodněn, pokud je žadatelem obec
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Děkuji za pozornost

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
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U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3

tel.: +420 225 855 321

www.crr.cz

PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI,
PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI
MAS
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Ing. Petr Klouček
Oddělení realizace projektů OSS

23/11/2016

Osnova
1. Průběžné platby
2. ŽoP
3. Specifická pravidla
4. Pracovní úvazky

5. Změny v projektech
6. Rozpočet v ISKP
7. Hodnocení – povinné přílohy

8. Nezpůsobilé výdaje
9. Aktuální stav
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Průběžné platby
• Probíhají ve formě depeší

• Depeše se odesílají přímo z projektu příjemce
• Typ a objem dokladů předložených k proplacení
• Přehled výdajů k proplacení
• Dokladování výdajů dle Specifických pravidel
6.výzva IROP, vydání 1.3
• Doplnění dokladů
• Nepředkládat více plateb najednou
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ŽoP
• Předkládá příjemce do 20 pd od konce etapy

• Konec etapy před vydáním právního aktu
• Nezaměňovat s průběžnými platbami
• ŽoZ a ŽoP
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Specifická pravidla
• Každý z příjemců a žadatelů si je, prosím, přečte

• Upřesňují Obecná pravidla
• Přílohy Specifických pravidel
• Sumární rekapitulace mzdových výdajů
• Čestné prohlášení
• Neakceptujeme čestná prohlášení k jiným
situacím než jsou uvedeny v SP!
• Souběh projektů jednoho žadatele/příjemce
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Specifická pravidla
• PODMÍNKY ROZHODNUTÍ O
POSKYTNUTÍ DOTACE
• Část VII, Závěrečná ustanovení

• 4. Příjemce se řídí aktuální verzí
Obecných a Specifických pravidel
pro žadatele a příjemce.
• Používání příloh Specifických pravidel

• Mzdy, úhrada mezd
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Pracovní úvazky pro projekt
• Je povinnost mít vedoucího pracovníka CLLD.

• Pracovní výkazy nedokládáte pokud:
• Má zaměstnanec pevně stanoven úvazek pro projekt.
• Není placen z dalších operačních programů.
• Uvést název projektu ve smlouvě.
• Uvést informaci (v depeši nebo v ZoR nebo na jiném
dokumentu), že zaměstnanec není hrazen z jiného OP

• Limity platné pro příjemce jsou v době podání žádosti,
dále podle aktuální verze SP

28

Změny v projektech
• Probíhají prostřednictvím ŽoZ

• Změny v rozpočtu

• Převody mezi položkami

• Navýšení rozpočtu: NE
• Rozpočet nutno sledovat ze strany příjemce
• Indikátory
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Rozpočet v ISKP
• Zobrazení rozpočtu projektu po změně na záložce
ŽoZ
• Rozpočet roční – zařadit finanční prostředky podle
data, kdy dojde k proplacení ze strany
poskytovatele dotace
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Hodnocení
• Vždy dokládejte povinnou přílohu č.6

• Pokud se Vás netýká, uveďte tuto
informaci do přílohy – odůvodněte a
doložte
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Nezpůsobilé výdaje
• Výdaje nesouvisející s realizací strategie CLLD

• Mzdy
• Registrační poplatky
• Zálohy
• Nedostatečně doložené výdaje

• Výdaje je možné konzultovat s manažery
projektu.
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Aktuální stav
• Finanční závěrka státního rozpočtu

• Nově předložené průběžné platby
• Neznalost Obecných a Specifických pravidel
• ZŽoP – viz Obecná pravidla
• Konzultace
• DPP/DPČ pro členy povinných orgánů

• Smlouvy o výkonu funkce – MAS z.s.
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Děkuji vám za pozornost
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