Seminář pro žadatele
4. VÝZVA MAS OPAVSKO IROP
SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017
28. 7. 2017, Hradec nad Moravicí

Program semináře

• Představení výzvy
• Proces hodnocení a výběru projektů
• Pravidla zadávání veřejných zakázek
• MS 2014+ Postup při zakládání výzvy
• Důležité odkazy

Představení výzvy
SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017

Představení výzvy:
• Číslo výzvy MAS: 4. Výzva
• Číslo výzvy v ISKP2014+: 023/06_16_072/CLLD_15_01_263
• Název výzvy v ISKP2014+: 4.VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP- SOCIÁLNÍ
SLUŽBY 2017

• Druh výzvy: kolová
• Opatření integrované strategie:
• IROP 03: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K
SOCIÁLNÍ INKLUZI

• Datum a čas vyhlášení výzvy a datum zahájení příjmu žádostí:
18. 7. 2017, 8:00

• Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2017, 12:00
• Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2020

Představení výzvy:
Podpora

• Celková částka dotace: 5 000 000,- Kč
• Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt
není stanovena

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt: 2 000 000 Kč

• Míra podpory: 95 %

Představení výzvy:
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.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62Socialniinfrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

Představení výzvy: AKTIVITY výzvy

• Aktivita Deinstitucionalizace sociálních
služeb

• Aktivita Rozvoj sociálních služeb
• Aktivita Sociální bydlení

Oprávnění žadatelé pro aktivitu
Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních
služeb

• 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

Oprávnění žadatelé pro aktivitu Sociální bydlení
• obce
• nestátní neziskové organizace
• církve
• církevní organizace

Cílové skupiny

• Aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb
•

Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.

• Aktivita Rozvoj sociálních služeb
- Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním
vyloučením, osoby se zdravotním postižením

• Aktivita Sociální bydlení

Cílové skupiny
Aktivita Sociální bydlení
Osoby v bytové nouzi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),
osoby v nízkoprahové noclehárně,
osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek, - muži a ženy v azylovém domě,
matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
úplné rodiny v azylovém domě,
osoby v domě na půli cesty,
osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
osoby v přístřeší po vystěhování z bytu,
žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
osoby po opuštění věznice,
osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
muži a ženy v seniorském věku,
invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,

osoby v nezákonně obsazené budově,
osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),
osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
osoby žijící v nevhodném objektu

obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Věcné zaměření výzvy aktivita Deinstitucionalizace
sociálních služeb

• nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
• výstavba a stavební úpravy, s cílem transformovat pobytová zařízení
sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a
setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do
společnosti.

• Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o
sociálních službách: osobní asistence, podpora samostatného bydlení,
pečovatelská služba, odlehčovací služba, raná péče, průvodcovské a
předčitatelské služby, tísňová péče, denní stacionář, sociálně terapeutická
dílna, sociální rehabilitace, centrum denních služeb, služba následné péče,
sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením, chráněné
bydlení, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením,
domov se zvláštním režimem. Podporované sociální služby nemohou být
určeny výlučně pro seniory.

•
•
•
•

Věcné zaměření výzvy
Aktivita 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.

Věcné zaměření výzvy
Aktivita Sociální bydlení

• pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor
a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a
pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální
bydlení musí splňovat parametry stanovené pro
IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.

Povinné přílohy: Pro všechny aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Plná moc

2. Doklady o právní subjektivitě žadatele
3. Výpis z rejstříků trestů
4. Zadávací a výběrová řízení

5. Studie proveditelnosti
6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s
nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby
9. Položkový rozpočet stavby
10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Povinné přílohy pokračování: pro aktivitu
Deinstitucionalizace sociálních služeb
• 11. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení

• 12. Transformační plán
• 13. Doklad o schválení transformačního plánu
• 14. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán,
komunitní plán nebo krajský střednědobý plán

• 15. Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu
poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného
hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU

• 16. Memorandum o spolupráci na projektu - vzor viz Příloha č. 4
této výzvy

Povinné přílohy pokračování: pro aktivitu Rozvoj
sociálních služeb
•

•
•
•

•

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. Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb (dle zák. č. 108/2006 Sb.) příloha určená pro hodnocení věcného kritéria této výzvy (Žadatel doloží Výpis z
Registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/), příloha nesmí být
starší více než 1 měsíc od podání žádosti)
15. Memorandum o spolupráci na projektu - vzor viz Příloha č. 4 této výzvy

Povinné přílohy pokračování : pro aktivitu Sociální
bydlení
• 11. Potvrzení o podání žádosti o pověření zajištění služby obecného
hospodářského zájmu (pouze žadatelé plánující čerpat v režimu
Rozhodnutí 2012/21/EU)

• 12. Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu
• 13. Memorandum o spolupráci projektu - vzor viz Příloha č. 4 této
výzvy

Hlavní a vedlejší aktivity
• Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu

• Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně
15 % celkových způsobilých výdajů projektu
UPOZORNĚNÍ: Rozložení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu je
předmětem kontroly CRR při závěrečném ověření způsobilosti projektu.

Časová způsobilost
Platná pro všechny aktivity:

• 1. 1. 2014 – 30. 9. 2020

Indikátory
Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb
6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Aktivita Sociální bydlení
5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení
5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů

5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
U stanovení indikátoru musí žadatel postupovat s dokumentem, který je
přílohou výzvy:

„P3 – Metodické listy indikátorů“

Způsobilost výdajů
• Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním
znění
http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62Socialniinfrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 62. výzvy:

http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62Socialniinfrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
Deinstitucionalizace sociálních služeb– 3.1.5

Rozvoj sociálních služeb– 3.2.5
Sociální bydlení – 3.4.7

Proces hodnocení a výběr projektů

Proces hodnocení a výběr projektů
• MAS Opavsko
- Přijatelnost a formální náležitosti
- Věcné hodnocení

• CRR
- kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti
- vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – cca 4 měsíce od ukončení
výběru na MAS

Sociální služby 2017
Kritéria formálních náležitostí

• Žádost o podporu je podána v předepsané formě –
NAPRAVITELNÉ

• Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem
žadatele – NAPRAVITELNÉ

• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují
náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě NAPRAVITELNÉ

Sociální služby 2017
Obecná kritéria přijatelnosti
• Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl
a výzvu – NENAPRAVITELNÉ

• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
výzvy – NAPRAVITELNÉ

• Projekt v souladu s podmínkami výzvy – NAPRAVITELNÉ
• Potřebnost realizace projektu je odůvodněna - NAPRAVITELNÉ

Sociální služby 2017
Specifické kritérium přijatelnosti
• Projekt je v souladu se schválenou Místní integrovanou strategií
komunitně vedeného rozvoje území MAS Opavsko pro období 2014 – 2020
– NAPRAVITELNÉ

Deinstitucionalizace Sociálních služeb
VĚCNÉ HODNOCENÍ
4. VÝZVA MAS OPAVSKO, IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017
Věcné hodnocení pro aktivitu Deinstitucionalizace sociálních služeb
NÁZEV KRITÉRIA
Do plánování či realizace
projektu jsou zapojeni
kromě žadatele další
subjekty (partneři)

Projekt prokazatelně řeší
nedostatek dané
sociální služby v území

FUNKCE

hodnotící

BODOVÉ HODNOCENÍ
15

Do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři

10

Do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner

0

hodnotící

15
0

Ve studii proveditelnosti není popsáno, jak projekt prokazatelně řeší
nedostatek dané sociální služby v území

15
10
5
0

ZDROJ INFORMACÍ

Příloha č. 16 - Memorandum o
spolupráci na projektu

Do projektu kromě žadatele není zapojen žádný další partner
Ve studii proveditelnosti je popsáno, jak projekt prokazatelně řeší
nedostatek dané sociální služby v území

20

Celkové způsobilé výdaje, ze
hodnotící
kterých je stanovena dotace

CHARAKTERISTIKA PŘIDĚLENÉHO POČTU BODŮ

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do
400 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od
400 001 Kč do 800 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od
800 001 Kč do 1 200 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od
1 200 001 Kč do 1 600 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než
1 600 000 Kč

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Deinstitucionalizace Sociálních služeb
VĚCNÉ HODNOCENÍ

Dopad na území

Zkušenost poskytovatele v
oblasti poskytování
sociálních služeb (v případě
obcí se kritérium vztahuje
také na dodavatele služby)

hodnotící

hodnotící

15

Výstupy projektu bude využívat 5 a více obcí z území Místní akční
skupiny Opavsko

10

Výstupy projektu bude využívat 3 - 4 obce z území Místní akční skupiny
Opavsko

5

Výstupy projektu bude využívat 1 - 2 obce z území Místní akční skupiny
Opavsko

0

Výstupy projektu nebude využívat žádná obec z území Místní akční
skupiny Opavsko

20

Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb více než tři
roky

15

Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb od dvou let
do tří let včetně

10

0

15

Využití stávajícího objektu

hodnotící
0

100

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (žadatel
uvede informaci do části
Analýza rozvoje sociálních
Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb od jednoho služeb v místě realizace projektu
k odrážce - Specifikace služeb,
do dvou let včetně
poskytovaných v provozní fázi)
Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb kratší než
jeden rok včetně
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu určeného pro
sociální služby nebo předmětem projektu je pouze pořízení vybavení
sociální služby.
Předmětem projektu je výstavba nového objektu určeného pro sociální
služby.
Minimální bodová hranice je 50 bodů

Studie proveditelnosti

Rozvoj sociálních služeb: VĚCNÉ HODNOCENÍ
4. VÝZVA MAS OPAVSKO, IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017
Věcné hodnocení pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb
NÁZEV KRITÉRIA

Do plánování či realizace
projektu jsou zapojeni
kromě žadatele další
subjekty (partneři)

FUNKCE

hodnotící

BODOVÉ HODNOCENÍ
15

Do projektu jsou zapojeni kromě žadatele další min. 2 partneři

10

Do projektu je zapojen kromě žadatele další 1 partner

0

Do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner

15
Zkušenost poskytovatele v
oblasti poskytování
sociálních služeb (v případě
obcí se kritérium vztahuje
také na dodavatele služby)

10

hodnotící
5

0

15
Dopad na území

hodnotící

CHARAKTERISTIKA PŘIDĚLENÉHO POČTU BODŮ

10
5

0

ZDROJ INFORMACÍ

Příloha č. 15 - Memorandum
o spolupráci na projektu

Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb více než
Studie proveditelnosti
tři roky
Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb od dvou (žadatel uvede informaci do
části Analýza rozvoje
let do tří let včetně
sociálních služeb v místě
Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb od
realizace projektu k odrážce jednoho do dvou let včetně
Specifikace služeb,
poskytovaných v provozní
Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb kratší
fázi)
než jeden rok včetně
Výstupy projektu bude využívat 3 a více obcí z území Místní akční
skupiny Opavsko
Výstupy projektu bude využívat 2 obce z území Místní akční skupiny
Opavsko
Výstupy projektu bude využívat 1 obce z území Místní akční skupiny
Opavsko
Výstupy projektu nebude využívat žádná obec z území Místní akční
skupiny Opavsko

Studie proveditelnosti,
Příloha č. 14 - Výpis z Registru
poskytovatelů sociálních
služeb

10
Využití stávajícího objektu

hodnotící
0

10
8
Celkové způsobilé výdaje, ze
hodnotící
kterých je stanovena dotace

6
3
0

Poskytovatel sociální služby,
který žádá o podporu,
hodnotící
poskytuje terénní sociální
službu

Projekt prokazatelně řeší
nedostatek dané
sociální služby v území

Vznik zázemí nové sociální
služby v území realizace
projektu

Rozvoj sociálních služeb VĚCNÉ HODNOCENÍ
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu určeného pro sociální
služby nebo předmětem projektu je pouze pořízení vybavení sociální služby.
Předmětem projektu je výstavba nového objektu určeného pro sociální služby.
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 400
000 Kč
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 400
001 Kč do 800 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 800
001 Kč do 1 200 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 1 200
001 Kč do 1 600 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než 1 600
000 Kč

15

Poskytovatel sociální služby, který žádá o podporu, poskytuje terénní sociální
službu

0

Poskytovatel sociální služby, který žádá o podporu, neposkytuje terénní sociální
službu

10

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Ve studii proveditelnosti je popsáno, jak projekt prokazatelně řeší nedostatek
dané sociální služby v území

hodnotící

Studie proveditelnosti
0

hodnotící

Studie proveditelnosti

Ve studii proveditelnosti není popsáno, jak projekt prokazatelně řeší nedostatek
dané sociální služby v území

10

Realizací projektu vznikne zázemí pro novou sociální službu na území realizace
projektu.

0

Realizací projektu nevznikne zázemí pro novou sociální službu na území
realizace projektu.

100

Minimální bodová hranice je 50 bodů

Studie proveditelnosti

Sociální bydlení: VĚCNÉ HODNOCENÍ
4. VÝZVA MAS OPAVSKO, IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017
Věcné hodnocení pro aktivitu Sociální bydlení
NÁZEV KRITÉRIA

FUNKCE

Projekt řeší specifické
potřeby cílové skupiny. Je
hodnotící
zajištěna dostupnost objektů
občanské vybavenosti.

BODOVÉ HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA PŘIDĚLENÉHO POČTU BODŮ

20

Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází všechny vyjmenované druhy
objektů občanské vybavenosti a) školská zařízení b) zdravotní péče c) možnost nákupu
potravin a základních potřeb, služby d) veřejná doprava nebo je doprava zajištěna
pomocí socitaxi.

10

Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází 3 druhy vyjmenovaných
objektů občanské vybavenosti a) školská zařízení b) zdravotní péče c) možnost nákupu
potravin a základních potřeb, služby d) veřejná doprava nebo je doprava zajištěna
pomocí socitaxi.

5

Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází 2 druhy vyjmenovaných
objektů občanské vybavenosti: a) školská zařízení b) zdravotní péče c) možnost nákupu
potravin a základních potřeb, služby d) veřejná doprava nebo je doprava zajištěna
pomocí socitaxi.

0

Žadatel doložil souhlas obce
hodnotící
s realizací projektu
sociálního bydlení

ZDROJ INFORMACÍ

Studie proveditelnosti

V dostupné vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se vyskytuje jen jeden nebo
žádný z vyjmenovaných druhů objektů občanské vybavenosti: a) školská zařízení b)
zdravotní péče c) možnost nákupu potravin a základních potřeb, služby d) veřejná
doprava nebo je doprava zajištěna pomocí socitaxi.

10

Žadatel doložil souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení

0

Žadatel nedoložil souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení

Poznámka k hodnocení: Žadatel doloží kopii výpisu z usnesení zastupitelstva (rady) obce/města, kterou obec/město deklaruje souhlas s projektem sociálního bydlení

Příloha č. 12 - Souhlasné
stanovisko obce s realizací
projektu

Sociální bydlení: VĚCNÉ HODNOCENÍ
Projekt sociálního bydlení
plánuje podpořit určitý
počet bytů

hodnotí
cí

20

Projekt podpoří více než 2 sociální byty

10

Projekt podpoří 2 sociální byty

0

Projekt podpoří 1 sociální byt

Studie proveditelnosti

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 400 000
Kč

20
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 400 001
Kč do 800 000 Kč
15
Celkové způsobilé výdaje,
ze kterých je stanovena
dotace

hodnotí
cí

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 800 001
Kč do 1 200 000 Kč
10
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 1 200
001 Kč do 1 600 000 Kč
5

0

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než 1 600
000 Kč

Studie proveditelnosti

Sociální bydlení: VĚCNÉ HODNOCENÍ

Žadatel doložil historii v
oblasti poskytování
sociálních služeb nebo
sociální práce

hodnotíc
í

15

Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb (dle zákona č.108/2006)
nebo v oblasti sociální práce více než tři roky nebo je žadatelem obec

10

Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb (dle zákona č.108/2006) Obec - žádost o podporu,
nebo v oblasti sociální práce od dvou let do tří let včetně
ostatní žadatelé - studie
proveditelnosti, kapitola 4
Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb (dle zákona č.108/2006)
nebo v oblasti sociální práce od jednoho do dvou let včetně

5

0

Žadatel má zkušenost v oblasti poskytovaní sociálních služeb (dle zákona č.108/2006)
nebo v oblasti sociální práce kratší než jeden rok včetně

V místě realizace projektu je zajištěna možnost využívání více druhů sociálních služeb
uživatelům sociálního bydlení dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách
(pečovatelská služba, osobní asistence, odborné poradenství) nebo zde zajišťuje
sociální práci kvalifikovaný sociální pracovník.
15
Zajištění podpory cílové
skupiny ve formě sociální hodnotíc
práce, resp. využívání
í
terénních sociálních služeb

V místě realizace projektu je zajištěna možnost využívání jednoho druhu sociálních
služeb uživatelům sociálního bydlení dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách
nebo zde zajišťuje sociální práci kvalifikovaný sociální pracovník.
10
V místě realizace projektu není zajištěna možnost využívání sociálních služeb
uživatelům sociálního bydlení dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ani
zde nezajišťuje sociální práci kvalifikovaný sociální pracovník.
0
100

Minimální bodová hranice je 50 bodů

Studie proveditelnosti,
Příloha č. 13 Memorandum o
spolupráci na projektu

Sociální služby 2017: Kritéria závěrečného ověření
způsobilosti – NAPRAVITELNÁ (pro všechny aktivity)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Výsledky projektu jsou udržitelné.
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.
Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám.
Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.
Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.
V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě.

Sociální služby 2017: Kritéria závěrečného ověření
způsobilosti – NENAPRAVITELNÉ (pro všechny aktivity)

• Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

Deinstitucionalizace SS: Kritéria závěrečného
ověření způsobilosti - NAPRAVITELNÁ
• Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb. Projekt je v
souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 2016 - 2018.

• Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s
komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb.

• Projekt je v souladu s Kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a
kritérii procesu transformace a deinstitucionalizace.

Rozvoj sociálních služeb: Kritéria závěrečného
ověření způsobilosti - NAPRAVITELNÁ

• Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020.
• Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb.
• Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s
komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb.

Sociální bydlení: Kritéria závěrečného
ověření způsobilosti - NAPRAVITELNÁ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020.
Sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými
pro výstavbu budov pro bydlení.
Sociální byt splňuje požadavky standardní bytové jednotky se základním vybavením
(kuchyňská linka, koupelna, Wc) bez dalšího zařízení nábytkem.
Sociální byt je umístěný v lokalitě se zajištěnou dostupností sociálních služeb, občanským
vybavením, kulturou, veřejnou správou a ochranou obyvatelstva.
Realizace projektu nevede k segregaci osob z cílových skupin.
Pořizovací náklady na sociální bydlení nepřekračují limit stanovený ve výzvě ŘO k předkládání
žádostí o podporu integrovaných projektů CLLD
Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku.
Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení.
Cílové skupině bude poskytnuta sociální práce.

Deinstitucionalizace SS: Kritéria závěrečného
ověření způsobilosti - NENAPRAVITELNÁ

• Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních
službách.

• Projekt deinstitucionalizace má transformační plán.

Rozvoj sociálních služeb: Kritéria závěrečného
ověření způsobilosti - NENAPRAVITELNÁ

• Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních
službách.

• Projekt není cílen na poskytování sociálních služeb
seniorům jako výhradní nebo jediné cílové skupině

Sociální bydlení: Kritéria závěrečného
ověření způsobilosti - NENAPRAVITELNÁ

• Sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin

Pravidla zadávání veřejných zakázek

Pravidla zadávání veřejných zakázek
stanovuje:

1) Zákon č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách – nadlimitní a
podlimitní VZ

2) Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014 – 2020 (MP) – upravuje veřejné
zakázky malého rozsahu, zakázky malé hodnoty, zakázky vyšší
hodnoty (příloha Obecných pravidel)

3) Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – kapitola 5 a 6 –
další pravidla stanovená poskytovatelem dotace

MP – vymezení předmětu zakázky
•

•
•
•
•

Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla:
- všechna plnění, tvořící jeden funkční celek
- všechna obdobná a spolu související plnění
související plnění jsou ta, která spolu místně, věcně a časově souvisí
u pravidelných či trvajících dodávek a služeb platí pravidlo účetního období /
předchozích 12 měsíců
Shodná pravidla jako v zákoně:
povinnost stanovit předmět zakázky v souladu se základními zásadami a v souladu
zákonem (§ 13 ZVZ, § 16 a násl. ZZVZ)
zákaz neoprávněného dělení předmětu zakázky

MP – zakázky podle předmětu

•Zakázky na dodávky
•Zakázky na služby
•Zakázky na stavební práce

MP – Režim zakázky podle předpokládané
hodnoty

• Zakázka malé hodnoty – předpokládaná hodnota
je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v
případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo
6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na
stavební práce

MP – Režim zakázky podle předpokládané
hodnoty

• Zakázka vyšší hodnoty – zakázka na dodávky
a/nebo služby, jejíž předpokládaná hodnota činí
více než 2 000 000 Kč bez DPH. Zakázkou vyšší
hodnoty je zakázka na stavební práce, jejíž
předpokládaná hodnota činí více než 6 000 000 Kč
bez DPH.

MP – Režim zakázky podle předpokládané
hodnoty
Veřejný a dotovaný zadavatel

• Zakázky „mimo režim“ MP – předpokládaná hodnota zakázky
činí méně než 400 000,- Kč bez DPH, nespadají pod pravidla
MP a lze realizovat přímý nákup nebo objednávku

• Zakázka od 400 000,- Kč bez DPH do 2 000 000 ,-Kč bez DPH =
Zakázka malého rozsahu dle MP, nutné soutěžit dle MP
Výše uvedené limity se vztahují vždy k předpokládané hodnotě
veřejné zakázky

MP – Otevřená výzva
Zadavatel oznamuje oznámení výběrového řízení neomezenému
počtu dodavatelů úmysl zadat zakázku ve výběrovém řízení.
Oznámení výběrového řízení uveřejní zadavatel po celou dobu
trvání lhůty pro podání nabídek:

a) Na profilu zadavatele, nebo
b) V národním elektrickém nástroji nebo
c) Na webových stránkách příslušného Programu (pro IROP
neplatí)

MP – Uzavřená výzva
(pouze v případě zakázek malé hodnoty)

• V uzavřené výzvě vyzývá zadavatel písemnou výzvou nejméně 3
dodavatele k podání nabídky. Zadavatel vyzve pouze takové
dodavatele, o kterých má informace, že jsou způsobilí
požadované plnění poskytnout.

• Musí být prokazatelný způsob odeslání výzvy
• Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh dodavatelů,
není – li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými
zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího
výběrového řízení.

MP – Elektronické tržiště
Umožňuje – li to předmět zakázky, může zadavatel zadat
zakázku na elektronickém tržišti. Při zadání zakázky na
elektronickém tržišti postupuje zadavatel podle pravidel
elektronického tržiště, v takovém případě se ustanovení
MP, který upravuje zadávání zakázek nepoužije. Současně
však musí být dodrženy zásady dle odst. 6.1.1 MP

MP – Lhůta pro podání nabídek

• Lhůta

stanovená podle MP (bod 7.3.2) počíná dnem, který
následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
Rozhodnou událostí je uveřejnění oznámení o zahájení
výběrového řízení/odeslání výzvy k podání nabídky.
• Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než:
- 10 kalendářních dnů u zakázek malé hodnoty
- 15 kalendářních u zakázek vyšší hodnoty
- 35 kalendářních v případě zakázek, jejichž předpokládaná
hodnota dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky
pro sektorové zadavatele podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
(dříve č. 77/2008 Sb.)

MP – Další náležitosti

• Obsah zadávacích podmínek
• Kvalifikace
• Dodatečné informace
• Stanovení komise
• Otevírání obálek
• Posouzení a hodnocení nabídek
• Uzavření smlouvy
• Změny uzavřené smlouvy

MP – Přílohy

• Příloha

č. 1 – Obchodní podmínky zakázek na stavební

práce
• Příloha č. 2 – Formulář oznámení výběrového řízení –
zadávací podmínky
• Příloha č. 3 – Protokol o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek
• Příloha č. 4 – Jmenování hodnotící komise/Pověření k
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce –
požadavky při zadávání
• Soulad
•
•

předmětu VZ s obsahem projektu – nezakazuje
přítomnost nezpůsobilých výdajů (např. servisní služby – funkční
celek)
Požadavky na publicitu – „Povinnosti příjemců v oblasti
publicity se nevztahují na dokumentaci o zakázce (zadávací
dokumentace, protokoly z jednání komisí apod.)
Povinná ustanovení smluvních podmínek:
- označování účetních dokladů názvem a číslem projektu
- uvedení povinnosti dodavatele poskytovat informace a
dokumentaci oprávněným orgánům do roku 2028
- ustanovení o archivaci dokladů do roku 2028

MS2014+: Postup při zakládání výzvy
https://mseu.mssf.cz/

MS2014+: Postup při zakládání výzvy
https://mseu.mssf.cz/

Důležité odkazy:

• Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

• Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP
výzva č. 68

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Děkuji Vám za pozornost
Ing. Pavlína Brussová

Pavlina.Brussova@masopavsko.cz
Tel: 702 160 077

Místní akční skupina Opavsko z.s.

