IROP - Integrovaný regionální operační program
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.
Termín konání:
08. 04. 2019
Místo konání:
Kancelář MAS Vladař
Čas zahájení:
09.00 hodin

IROP 6: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Představení výzvy:
Číslo výzvy MAS Vladař: 049/06_16_073/CLLD_15_01_146

8.výzva MAS Vladař-IROP-Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)
Aktivita:
„Památky“

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:
19.03.2019, 10:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:
20.05.2019, 10:00 hod.

Finanční alokace výzvy:
Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu:
2.326.320,00 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
Minimální částka způsobilých výdajů na jeden projekt 500 000,00 Kč
Maximální částka způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 2 326 320,00 Kč

Vazba na výzvu:

ŘO IROP - 55. výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A
ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Cíl výzvy:
Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, obnova památek, rekonstrukce
stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek,
modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
Důležité odkazy:
 Specifická pravidla pro příjemce a žadatele včetně povinných příloh
 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce včetně povinných příloh
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty







Výzva MAS VladařHarmonogram výzev
Interní postupy pro období 2014 – 2023 včetně povinných příloh
Kritéria pro FNaP (formální hodnocení a přijatelnost projektu) a věcného hodnocení projektu
Kontrolní listy pro hodnocení projektů
Výsledky a informace k podaným žádostem přes systém MS2014+
Výsledky hodnocení žádostí / projektů

http://www.vladar.cz/8-vyzva-mas-vladar-irop-zefektivneni-prezentace-posileni-ochrany-a-rozvoje-kulturniho-dedictvi-i-irop6-vypis-text-84.html

http://vladar.cz/integrovany-operacni-program-vypis-text-14.html
Místo realizace projektů
Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Aktivita vyhlášené 8. výzvy MAS Vladař:

„Památky“ – IROP 6
Lze podpořit žádosti o podporu, které jsou cíleny na hlavní a vedlejší podporované aktivity projektu v rámci AKTIVITY –
PAMÁTKY včetně uvedených způsobilých výdajů. Aktivita Památky je součástí schválené SCLLD MAS Vladař.
!!! Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a
stravovací zařízení !!!

„Muzea“ a „Knihovny“
Nelze podpořit žádosti o podporu, které jsou cíleny na hlavní a vedlejší podporované aktivity projektu v rámci AKTIVITY
– MUZEA a KNIHOVNY včetně uvedených způsobilých výdajů. Aktivita Muzea a Knihovny nejsou součástí schválené
SCLLD MAS Vladař a nejsou ani součástí textace vyhlášené 8. výzvy MAS Vladař.

Míra podpory:
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

EFRR
Příjemce

95 %
5%

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění
cílů a indikátorů projektu. Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na
vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu projektu uvedena jako nezpůsobilý výdaj.
Oprávnění žadatelé:
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. Mezi
oprávněné žadatele nepatří fyzické osoby nepodnikající. Obchodní korporace a obecně prospěšné společnosti uvedou v MS2014+ (viz příloha č. 1
Pravidel) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších
předpisů, informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel:
1. osoby jednající jménem žadatele s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
2. osoby s podílem v právnické osobě žadatele,
3. osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto podílu
Hlavní podporované aktivity: Viz dokument Specifická pravidla pro žadatele a příjemce / 55. výzva / projekty CLLD (str. 12.) a kapitola 3.2.5 Způsobilé výdaje
Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. Rozsah a charakter zpřístupnění žadatel uvede v Plánu zpřístupnění,
který je součástí studie proveditelnosti.





památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Vedlejší aktivity projektu: Viz dokument Specifická pravidla pro žadatele a příjemce / 55. výzva / projekty CLLD (str. 12. – 13.) a kapitola 3.2.5 Způsobilé výdaje













osobní náklady projektového týmu,
pořízení studie proveditelnosti,
pořízení projektové dokumentace, EIA,
zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, inženýring),
pořízení odborných nebo znaleckých posudků a analýz,
restaurátorské záměry, libreta a projektové dokumentace k expozicím,
zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,
služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (balení, přeprava, instalace a deinstalace předmětů),
pořízení exponátů, modelů a kopií,
povinná publicita,
nákup pozemků nezbytných pro realizaci, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů2,
nákup staveb nezbytných pro realizaci projektu

Povinné přílohy žádosti:
-

povinné přílohy jsou specifikované pro žadatele / příjemce ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce vždy v platném znění vyhlášené výzvy
další přílohy jsou specifikovány ve výzvě MAS Vladař !!!

POZOR na Osnovu Studie proveditelnosti – nutné převzít osnovu, která byla upravená MAS Vladař a je dostupná v přílohách vyhlášené 8. výzvy
na webových stránkách MAS Vladař !!!
Zadávací a výběrová řízení:
Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu. Smlouvu
včetně případných uzavřených dodatků přiloží prostřednictvím modulu Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.

Hodnocení a výběr projektů:
Potřebné informace naleznete na webu MAS Vladař www.vladar.cz kdy jsou u každé vyhlášené výzvy k dispozici potřebné přílohy jak pro formální
hodnocení a přijatelnosti projektů, tak pro věcné hodnocení projektů.
Proces hodnocení FNaP, věcné hodnocení a výběru projektů pro doporučení k financování zajišťuje MAS Vladař.
Další část hodnocení projektů – závěrečné ověření způsobilosti projektů provede CRR v souladu s postupem uvedeným v kapitole 3.4
Obecných pravidel.
POZOR také na kritéria závěrečného ověření způsobilosti v rámci hodnocení ze strany CRR (Více v dokumentu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
dané výzvy (č. 55 / projekty CLLD), kapitola č. 5.2 Hodnocení žádsoti o podporu na CRR / Závěrečné ověření způsobilosti projektů, str. 59. až 62. – pouze aktivita PAMÁTKY)

Žádosti, které nebudou předložené dle pravidel o podání žádosti a v jiných termínech, než uvádí výzva MAS Vladař / ŘO IROP, nebudou akceptovány.
ISKP14+:

Jedná se o on-line aplikaci, není potřeba instalace do PC, pro práci v systému je nutná registrace s platnou e-mailovou adresou a telefonním číslem,
před podáním a odesláním žádosti je nutné mít zřízený elektronický podpis, mít zřízenou datovou schránku.
Registrace do systému ISKP14+: https://mseu.mssf.cz/
Prohlížeč: Internet Explorer
Elektronická žádost: https://www.mssf.cz/
Edukační videa: http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Konzultace v rámci výzev a operačního programu IROP:
p. Nipauerová Andrea, tel.: +420 724 168 451
andrea.nipauerova@vladar.cz

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST 

