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Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie 

Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav 
 

vyhlašuje 
4. výzvu k předkládání projektových záměrů 

 
 

---- ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ---- 
 

VAZBA NA PŘÍSLUŠNOU VÝZVU ŘO IROP 
61. VÝZVA 

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ 
 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 

Číslo výzvy ŘO IROP 61 

Číslo výzvy nositele IPRÚ 4 

Opatření integrované strategie 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb  

Podopatření integrované strategie --- 

Druh výzvy kolová 

Název pracovní skupiny Řídicího 
výboru ITI/IPRÚ 

Sociální infrastruktura 
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Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele IPRÚ 

8. 3. 2017 9:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
projektových záměrů do pracovní 
skupiny 

8. 3. 2017 9:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů do pracovní 
skupiny 

3. 4. 2017 12:00 

Datum a čas jednání pracovní 
skupiny Řídicího výboru IPRÚ 

7. 4. 2017, čas a místo budou upřesněny v pozvánce 

Datum zahájení realizace projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy 
způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být 
stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní 
úkon byl učiněn před tímto datem. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 30. 6. 2023 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu v MS2014+. 

Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpočtu pro 
výzvu 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 40 000 000,00 Kč 
Státní rozpočet – maximálně 4 705 882,00 Kč 

Míra podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %  
Státní rozpočet  

- nestátní neziskové organizace,  organizace zakládané kraji, 
jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně 
vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních 
služeb a aktivit sociálního začleňování – 10 % 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není 
stanovena. 

Podmínky veřejné podpory 

Budou podporováni žadatelé vykonávající službu obecného 
hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 
20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
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za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu. 
 
Ve výzvě bude také poskytována podpora de minimis SOHZ  na 
základě Nařízení č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu. 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

Území realizace  

Vymezené území dle Integrovaného plánu rozvoje území Mladá 
Boleslav, tzn. území obcí Bradlec, Březno, Bukovno, Dalovice, 
Dolní Stakory, Hrdlořezy, Josefův Důl, Kolomuty, Kosmonosy, 
Krnsko, Mladá Boleslav, Nepřevázka, Písková Lhota, Plazy, 
Rokytovec, Řepov, Vinec, Židněves  

Oprávnění žadatelé 
- nestátní neziskové organizace 

- organizace zřizované kraji 

Cílová skupina 
Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním 
vyloučením, osoby se zdravotním postižením.  

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby  
Podporován bude nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, 
pořízení automobilu a 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, 
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- 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 služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. 

Indikátory 
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 

Náležitosti projektového záměru 

Struktura projektového záměru 

Projektový záměr bude zpracován v el. podobě v systému ISKP 
14+. Žadatel předloží záměr v podobě a rozsahu shodném s 
vlastní projektovou žádostí. Budou tedy vyplněny všechny 
relevantní záložky. Projektový záměr/projektová žádost bude 
el. podepsán, ale nebude zfinalizovaný. Nositeli IPRÚ bude poté 
zaslána tisková verze žádosti vygenerovaná ISKP14+. 

Povinné přílohy projektového 
záměru 

Pro tuto výzvu nebyly stanoveny. 

Forma a způsob podání 
projektového záměru 

V elektronické podobě datovou zprávou (ID datové schránky: 
82sbpfi, do předmětu uvádějte zkratku - IPRÚ) nebo 
 e-mailovou formou na adresu:  
petra.tumova@mb-net.cz 
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Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
kapitola 3.4.8 Specifických pravidel výzvy č. 61 IROP. 
Způsobilé budou pouze výdaje týkající se stavby, přístavby, 
nástavby, stavebních úprav a rekonstrukcí budov sloužících 
k poskytování registrovaných služeb; vytvoření zázemí pro 
poskytování registrovaných služeb; budování a modernizace 
související inženýrské sítě (blíže specifikováno ve výzvě č. 61 
IROP); nákup pozemku určeného pro výstavbu nové budovy 
nebo nákup stavby, které budou sloužit jako zázemí pro 
poskytování sociálních služeb; pořízení vybavení pro zajištění 
provozu zařízení s vazbou na poskytování služeb; pořízení 
automobilu pro poskytování terénních a ambulantních 
sociálních služeb a DPH, pokud nemá plátce nárok na odpočet 
na vstupu nebo je neplátce DPH. Dále se jedná o následující 
vedlejší aktivity: zeleň v okolí budov a na budovách; demolice 
staveb na místě realizace projektu; parkovací stání v rámci 
areálu nezbytné pro provoz zařízení; příjezdové komunikace 
v areálu a nezbytné doprovodné vybavení; TDI, BOZP, AD, 
projektová dokumentace; studie proveditelnosti; zpracování a 
organizace zadávacích řízení; povinná publicita a nákup služeb, 
které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací 
ceny vybavení. 

Časová způsobilost 1. 1. 2014 – 30. 6. 2023 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

Nositel integrovaného nástroje má možnost provádět změny ve 
výzvě. Případná změna bude oznámena nejpozději 20 
pracovních dní před plánovaným ukončením výzvy.  Ve výzvě je 
možno provádět změny jen na základě změny relevantních 
metodických dokumentů a příslušné legislativy.  O změně 
pravidel výzvy jsou žadatelé informováni prostřednictvím 
webových stránek http://www.mb-net.cz/ipru-mlada-
boleslav/ms-39512/p1=39512.  
Nositel integrovaného nástroje si vyhrazuje právo navýšit 
alokaci výzvy až do výše alokace opatření kdykoliv až do data 
vydání rozhodnutí Řídícího výboru o souladu/nesouladu 
projektového záměru se strategií. 

http://www.mb-net.cz/ipru-mlada-boleslav/ms-39512/p1=39512
http://www.mb-net.cz/ipru-mlada-boleslav/ms-39512/p1=39512
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Příjmy projektu 

Projekty podporované v této výzvě v souladu s Rozhodnutím 
2012/21/EU, podléhají pravidlům veřejné podpory a jsou 
vyloučeny z aplikace ustanovení čl. 61 a 65. Pro stanovené 
maximální výše podpory platí zvláštní pravidla vyplývající 
z předpisů k veřejné podpoře a je nutné provést individuální 
posouzení potřeb financování. 

Způsob hodnocení 

Po předložení projektového záměru bude v příslušném termínu 
svoláno jednání pracovní skupiny. Pozvání na první jednání 
pracovní skupiny obdrží všichni předkladatelé projektových 
záměrů.  Ustavené pracovní skupiny nositele IPRÚ zahájí 
negociační proces se všemi žadateli (disponujícími 
projektovými záměry), jehož výsledkem je dohoda o konkrétní 
podobě řešení celého opatření, soubor projektových záměrů. 
Optimálním výsledkem jednání pracovní skupiny je vytvoření 
takového souboru projektových záměrů, který zcela naplní 
parametry výzvy (soulad projektového záměru s věcným 
zaměřením integrované strategie IPRÚ MB, naplnění alokace a 
vhodně zvolené indikátory).  Pokud dojdou členové ke 
konsenzu při tvorbě souboru projektů, bude tento soubor 
předložen k projednání v Řídicím výboru. Pokud záměr nebude 
splňovat parametry výzvy, může předkladatel sám odstoupit 
nebo může záměr přepracovat a případně předložit do některé 
z dalších vyhlášených výzev. Řídicí výbor dle předem známých 
kritérií posoudí, zda jsou projektové záměry v souladu 
s integrovanou strategií IPRÚ. Následně bude žadateli vydáno 
vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s IPRÚ . 

V procesu hodnocení bude postupováno v souladu s Interním 
operačním manuálem IPRÚ Mladá Boleslav pro období 2014-
2020, který je zveřejněn na webových stránkách: 
http://www.mb-net.cz/ipru-mlada-boleslav/ms-
39512/p1=39512  

Kritéria pro posouzení 
projektového záměru na ŘV IPRÚ 

- projekt je v souladu s tematickým zaměřením IPRÚ, 
strategickým cílem, specifickým cílem a je zařazen do 
jednoho opatření 

- potřebnost projektu je odůvodněná 
- projekt popisuje pozitivní dopad na vymezené území IPRÚ 
- projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě 
- projekt má jednoznačně popsané financování v souladu 

s výzvou 
- projekt má jednoznačně určené žadatele 
- projekt přispívá k naplnění indikátorů a indikátory jsou 

vhodně zvoleny 
- projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané 

opatření a výzvu nositele IPRÚ 
- předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr 

v koordinaci s nositelem IPRÚ 

- výsledky projektu jsou udržitelné 

http://www.mb-net.cz/ipru-mlada-boleslav/ms-39512/p1=39512
http://www.mb-net.cz/ipru-mlada-boleslav/ms-39512/p1=39512
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Další specifika výzvy Doba platnosti vyjádření Řídícího výboru IPRÚ je do 1. 1. 2018. 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy Řídicího orgánu 
IROP 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-
61-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-IPRU  

Kontakty pro poskytování 
informací 

Odbor řízení projektů, Magistrát města Mladá Boleslav: 
Ing. Petra Tůmová, 326 715 276, petra.tumova@mb-net.cz  
Ing. Jiří Beránek, 326 715 178, beranek@mb-net.cz 
Magistrát města Mladá Boleslav poskytuje informace ke 
zpracování projektového záměru a jeho souladu s výzvou 
nositele IPRÚ 
 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky –  Stř. kraj: 
Mgr. Adéla Hájková, 225 855 337, adela.hajkova@crr.cz 
Krajské oddělení CRR poskytuje informace ke zpracování 
žádosti o podporu a jejímu souladu s výzvou ŘO IROP 

Seznam příloh výzvy 
1. Seznam kritérií pro posouzení souladu projektového 

záměrů s integrovanou strategií IPRÚ Řídicím výborem 
IPRÚ 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-IPRU
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-IPRU
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Příloha č. 1: Seznam kritérií pro posouzení souladu projektového záměru 
s integrovanou strategií IPRÚ Řídicím výborem IPRÚ  
 

ŘV IPRÚ (připravuje podklad pro vyjádření na základě projektového záměru – vybraných 
položek žádosti) 

Kritéria přijatelnosti Zdroj informací    ANO/NE 

Projekt je v souladu s tematickým 
zaměřením IPRÚ, strategickým cílem a 
některým z jeho specifických cílů a je 
zařazen do jednoho opatření (podopatření). 

 

Projektový záměr    

 

Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná. 

Projektový záměr 
+ příp. jiný dokument  

   

 
 
 

Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na 
vymezené území. 

Projektový záměr     

Projekt je v souladu s harmonogramem 
uvedeným ve výzvě. 

Projektový záměr      

Projekt má jednoznačně popsané 
financování v souladu s výzvou. 

Projektový záměr 
    

Projekt má jednoznačně určené žadatele a 
v případě dalších zapojených subjektů je 
jednoznačně popsána jejich role v projektu. 

Projektový záměr 
   

 

Projekt přispívá k naplnění indikátorů 
příslušného opatření IPRÚ 

Projektový záměr 
    

Projekt nepřevyšuje výši volné finanční 
alokace na dané opatření a výzvu nositele 
IPRÚ.

1
 

Projektový záměr 
   

 

Předkladatelé prokazatelně připravovali 
projektový záměr v koordinaci s nositelem 
IPRÚ a ostatními partnery. 

Projektový záměr + 
prezenční listiny a zápisy 
z jednání PS; memorandum 
(či jiný doklad) o spolupráci 
s ostatními partnery 

   

 

Výsledky projektu jsou udržitelné (pokud je 
relevantní - udržitelností se rozumí 
povinnosti dle čl. 71 nařízení č. 1303/2013).

2
   

Projektový záměr + příp. 
jiný dokument    

 

 

 

                                                 

 
1 Primárně se pracovní skupina musí pokusit vytvořit takový soubor projektových záměrů, který naplní 100 % požadované 

hodnoty indikátorů příslušného opatření IPRÚ. V případě nerealizování veškerých projektů nositel IPRÚ iniciuje dodatečné 

předložení projektů, které budou naplňovat indikátory a finanční alokaci za původně nerealizované projekty. 
2 V případě, že kritérium není relevantní, do sloupce „ANO/NE“ uveďte „není relevantní“. Možnost uvést do výsledku 

hodnocení „není relevantní“ se vztahuje pouze na kritérium týkající se udržitelnosti výsledků projektu (nevztahuje se na jiné 

kritérium ze seznamu kritérií přílohy č. 1).  


