
 

 

 

 
 
 
 
 

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI 
Strategie plzeňské metropolitní oblasti 

 
vyhlašuje 

 
16. výzvu k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu 
 
 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 
- INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

 
Vazba na 60. výzvu ŘO IROP: 

Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI 
 

 Vazba na 19. výzvu nositele ITI: 
Sociální bydlení (ITI) 
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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 60 

 
Číslo výzvy nositele ITI 19 

 
Číslo výzvy ZS ITI 
 

16 

Opatření integrované strategie 
3.3.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi 
 

Podopatření integrované 
strategie 

Není stanoveno 

Druh výzvy Průběžná 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS 
ITI 

1. 11. 2017, 09:00  

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu 
v MS2014+ 

1. 11. 2017, 09:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

1. 11. 2017, 09:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

17. 1. 2018, 14:00 

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje 
veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů předem ZS 
ITI na webových stránkách http://iti-plzen.cz a ŘO IROP na 
webových stránkách www.dotaceEu.cz/irop. 

http://iti-plzen.cz/
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Datum zahájení realizace 
projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 
může být stanoveno 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. 9. 2018 

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 – 34 300 000,- Kč 
Státní rozpočet – 4 035 295,- Kč 
 

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt 

Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 % 

Státní rozpočet: 
- obce - 5 % 
- nestátní neziskové organizace, církve, církevní 

organizace - 10 %  
 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu 
de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok 
v souladu s nařízením č. 360/2012:   

- obce - 15 000 000 Kč; 
- nestátní neziskové organizace, církve a církevní 

organizace - 14 210 000 Kč. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ 
(podle Rozhodnutí 2012/21/EU) není stanovena. 

Max. výše dotace z EFRR je stanovena na 1.6 mil. Kč na každý 
jednotlivý byt pro sociální bydlení (vztahuje se k plnění 
indikátoru 5 53 01). 
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Podmínky veřejné podpory 

Podporováni budou žadatelé vykonávající SOHZ v souladu s 
Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 
odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
(2012/21/EU). 

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. 

Forma podpory Dotace – ex-post financování 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů Sociální bydlení 

Území realizace  

Plzeňská metropolitní oblast – území vymezené ve Strategii 

integrovaných územních investic plzeňské metropolitní oblasti v 

kapitole 3.1 a příloze č. 8 (Strategie je dostupná na http://iti-

plzen.cz/dokumenty/strategie/), přičemž rozhodující není sídlo 

žadatele, ale místo realizace projektu. 

Oprávnění žadatelé 

- obce 

- nestátní neziskové organizace 

- církve 

- církevní organizace 

Cílová skupina 

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 

http://iti-plzen.cz/dokumenty/strategie/
http://iti-plzen.cz/dokumenty/strategie/
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možnost bydlení), 

- osoby  bez přístřeší po vystěhování z bytu, 

- žadatelé o azyl v azylových zařízeních, 

- osoby po opuštění věznice, 

- osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, 

- 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 

Podporované aktivity 

Pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, 
rekonstrukce 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 č. 60 IROP Sociální 
infrastruktura – integrované projekty ITI (verze 1.2, platnost od 
21. 9. 2017). 

Indikátory 

5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů 

5 53 20 – Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 
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Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

Povinné přílohy žádosti o podporu vyplňuje žadatel v souladu 

se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných 

projektů ITI ve specifickém cíli 2.1 výzvy IROP č. 60 Sociální 

infrastruktura – integrované projekty ITI (verze 1.2, platnost 

od 21. 9. 2017).  Tyto přílohy jsou dostupné na webových 

stránkách:https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-

infrastruktura-integrovane-projekty-ITI  

Příloha požadovaná ZS ITI nad rámec příloh uvedených 

ve výzvě č. 60 IROP: Doplňující informace pro hodnocení 

prováděné ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými 
a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných 
projektů pro výzvu č. 60 IROP ve znění platném ke dni 
vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.10, platnost 
od 27. 10. 2017), Specifickými pravidly (verze 1.2, platnost 
od 21. 9. 2017). V době realizace, tj. od data vydání právního 
aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených 
Pravidel. 

Časová způsobilost 1. 1. 2014 – 30. 9. 2018 

Informace o křížovém 
financování 

Křížové financování není možné. 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

ZS ITI má možnost provádět změny ve výzvě, některé změny 
mohou být vyvolané změnou výzvy ŘO IROP.  
 
Změna je zveřejněna na webových stránkách ŘO IROP 
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP 
a na webových stránkách ZS ITI http://iti-plzen.cz. 

Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 
2.2 Obecných pravidel (verze 1.10, platnost od 27. 10. 2017). 
Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již 
žadatelé podali. 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
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Příjmy projektu 

Projektům v aktivitě Sociální bydlení, kterým bude poskytnuta 
podpora v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) 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, neovlivní příjmy generované projektem 
výši poskytnuté podpory.  

Způsob hodnocení 

Hodnocení projektů bude probíhat dle postupu popsaného 
v kapitole 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (verze 
1.10, platnost od 27. 10. 2017) a kapitoly 6 Specifických 
pravidel výzvy č. 60 IROP (verze 1.2, platnost od 21. 9. 2017). 
Hodnocení projektů bude probíhat průběžně po podání projektů 
dle kritérií schválených Monitorovacím výborem IROP, a to v 
těchto fázích: 

Fáze prováděné ZS ITI: 

- kontrola formálních náležitostí, 
- kontrola přijatelnosti, 
- věcné hodnocení -  v rámci věcného hodnocení musí 

projekt získat minimálně 25 bodů z celkových 45. 

Hodnocení provádí vždy dva hodnotitelé. V případě, že se jejich 
hodnocení liší tak, že jeden posudek je doporučující a druhý 
nedoporučující, je do hodnocení zapojen arbitr, který vytvoří 
další nezávislé hodnocení, na základě kterého je o žádosti 
rozhodnuto. 

Fáze prováděné Centrem pro regionální rozvoj České 
republiky: 

- závěrečné ověření způsobilosti, 
- analýza rizik a ex-ante kontrola. 

V případě, že požadavky na financování přeložených projektů 
přesáhnou alokaci výzvy, bude rozhodné datum a čas podpisu 
žádosti o podporu v ISKP. 

Kritéria pro výběr projektů ZS ITI 
Kritéria pro výběr projektů jsou uvedena v příloze č. 1 této 
výzvy.  

Další specifika výzvy Nebyla stanovena  

Forma a způsob podání žádosti 
o podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz. 
 

https://mseu.mssf.cz/
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Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy ŘO IROP 

https://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-
infrastruktura-integrovane-projekty-ITI (Obecná pravidla, 
verze 1.10, platnost od 27. 10. 2017 a Specifická pravidla verze 
1.2, platnost od 21. 9. 2017)  

Kontakty pro poskytování informací 

 
Zprostředkující subjekt ITI: 
 
Pracovníci zprostředkujícího subjektu ITI poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu 
a jejímu souladu s výzvou ZS ITI. Aktuální kontakty jsou k dispozici v textu výzvy a na webových 
stránkách http://iti-plzen.cz/kontakty/. 
 

Kontaktní osoba Telefon E-mailová adresa 

Mgr. Ing. Veronika Eretová +420 378 032 470 eretovav@plzen.eu 

Mgr. Lucie Vlčková +420 378 032 469 vlckovalu@plzen.eu 

Mgr. Ondřej Petrišče +420 378 032 468 petrisce@plzen.eu 

Mgr. Veronika Syrovátková +420 378 032 467 syrovatkova@plzen.eu 

 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky  
 
Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky (kontakty využitelné do podání žádosti 
o podporu v MS2014+) poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu s 
výzvou ŘO IROP. 

Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop  nebo 
http://www.dotaceEu.cz/irop. 

Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ jména 
administrátorů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu. 

 

Kraj (město) Kontaktní osoba Mobil E-mailová adresa 

Plzeňský kraj 

(Plzeň) 
Ing. Lenka Modrovičová +420 731 645 187 

lenka.modrovicova@crr.cz 

iropplzensky@crr.cz 

 
 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI
http://iti-plzen.cz/kontakty/
mailto:eretovav@plzen.eu
mailto:vlckovalu@plzen.eu
mailto:petrisce@plzen.eu
mailto:syrovatkova@plzen.eu
http://www.dotaceeu.cz/irop
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Seznam příloh výzvy 

 

1. Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných 
územních investic (ITI) – ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

2. Doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 
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Příloha č. 1 

výzvy č. 16 – „Sociální bydlení – integrované projekty ITI“ zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti k 
předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím 
integrovaných územních investic (ITI) – ITI plzeňské metropolitní oblasti 

Kritéria formálních náležitostí - jsou vždy napravitelná. 
Kritéria přijatelnosti -  nenapravitelná:  

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 Projekt bude realizován na území plzeňské metropolitní oblasti. 

 Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 

Kritéria přijatelnosti – napravitelná: 

 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy zprostředkujícího subjektu ITI Plzeňské metropolitní oblasti. 

 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou výzvou zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské 

metropolitní oblasti stanoveny. 

 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 

 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 

 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 

 Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

 Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své vyjádření Řídicí výbor ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 Projekt je v souladu s tematickým zaměřením strategie ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, opatření a podopatření. 

 Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 

 Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného opatření strategie ITI a dané výzvy zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

Kritéria věcného hodnocení - při věcném hodnocení musí projekt získat minimálně 25 bodů z celkových 45 bodů. 
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Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím 

integrovaných územních investic (ITI) – ITI plzeňské metropolitní oblasti 

Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI plzeňské metropolitní oblasti 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
řízení výzev, hodnocení a 

výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Žádost o podporu je podána v předepsané 

formě. 
 

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově 

splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami). 

NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami). 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce  

Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele. 
 

ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele. 

NE – Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele. 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – pověření 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 

obsahově splňují náležitosti požadované ve 

specifických pravidlech pro žadatele a 

příjemce a ve výzvě zprostředkujícího 

subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti 

(dále jen ZS ITI). 

 

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy 

ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti, které obsahově splňují 

náležitosti požadované ve specifických pravidlech pro žadatele a 

příjemce a ve výzvě ZS ITI. 

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle 

výzvy ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti nebo doložené přílohy 

obsahově nesplňují náležitosti požadované ve specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI. 

 text výzvy ZS ITI plzeňské 

metropolitní oblasti 

 specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

 žádost o podporu 

 přílohy žádosti o podporu  
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Obecná kritéria přijatelnosti 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro 

řízení výzev, hodnocení 

a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli 

a podporovanými aktivitami výzvy 

zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské 

metropolitní oblasti - napravitelné kritérium 

přijatelnosti 

Potřebnost 

Účelnost 

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

specifického cíle IROP a výzvy zprostředkujícího subjektu ITI (dále 

ZS ITI) plzeňské metropolitní oblasti. 

NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 text výzvy ZS ITI  

 specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 

zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské 

metropolitní oblasti - napravitelné kritérium 

přijatelnosti 

Soulad s horizontálními kritérii 

Potřebnost 

Účelnost 

Efektivnost 

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

 text výzvy ZS ITI 

 specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

 studie proveditelnosti 

 Strategie ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

Žadatel splňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 

zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské 

metropolitní oblasti - nenapravitelné kritérium 

přijatelnosti 

Potřebnost 

Účelnost 

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 text výzvy ZS ITI 

 specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

 žádost o podporu 

 doklad o právní subjektivitě 

žadatele 

Projekt respektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů, 

pokud jsou výzvou zprostředkujícího 

subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti 

stanoveny - napravitelné kritérium přijatelnosti 

Efektivnost 

Účelnost 

Hospodárnost 

ANO – Projekt respektuje hranici minimálních a maximálních 

celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

NE – Projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních 

celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

NERELEVANTNÍ – Hranice nebyly stanoveny. 

 text výzvy ZS ITI 

 rozpočet projektu 

 studie proveditelnosti 
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Projekt respektuje limity způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny - napravitelné 

kritérium přijatelnosti 

 

Efektivnost 

Účelnost 

Hospodárnost 

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů stanovené ve 

výzvě ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů stanovené ve 

výzvě ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 text výzvy ZS ITI  

 rozpočet projektu  

 specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce  

 studie proveditelnosti  

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (udržitelný 
rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost mužů a žen) - 
napravitelné kritérium přijatelnosti  
 

Soulad s horizontálními kritérii 

 

ANO – Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit 
IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv).  
 
NE – Projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit 

IROP.  

 žádost o podporu  

 EIA  

 studie proveditelnosti  

 

Potřebnost realizace projektu je 
odůvodněná - napravitelné kritérium 

přijatelnosti 

Potřebnost 

ANO – Žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu a ta je v souladu 
se Strategií a se zněním výzvy ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 
 
NE – Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu nebo ze zdůvodnění 
vyplývá, že realizace projektu není v souladu se Strategií a se 
zněním výzvy ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 Strategie ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

 výzva ZS ITI 

Žadatel má zajištěnou administrativní a, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu - napravitelné kritérium 
přijatelnosti 

Proveditelnost 

Účelnost 

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 
 
NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt bude realizován na území plzeňské 
metropolitní oblasti - nenapravitelné kritérium 
přijatelnosti 

Potřebnost 

ANO – Projekt bude realizován na území plzeňské metropolitní 
oblasti. 
 
NE – Projekt nebude realizován na území plzeňské metropolitní 
oblasti. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Statutární zástupce žadatele je trestně 
bezúhonný - nenapravitelné kritérium 

přijatelnosti 

Riziko podvodu 

ANO – Žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili 
čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU), 
podnikatelské subjekty předkládají výpis z trestního rejstříku bez 
trestných činů dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU. 
 
NE – Žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis z trestního 
rejstříku nebo výpis obsahuje trestný čin dotačního podvodu nebo 
poškozování zájmů EU. 

 čestné prohlášení - žadatelé, 

kteří nedokládají identifikaci  

 výpis z trestního rejstříku – 

podnikatelské subjekty 
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Žádost o podporu odpovídá projektovému 
záměru, ke kterému vydal své vyjádření 
Řídicí výbor ITI plzeňské metropolitní 
oblasti - napravitelné kritérium přijatelnosti 

Riziko podvodu 

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v údajích: 
žadatel, klíčové aktivity (popis projektu). Hodnoty indikátorů 
uvedené v žádosti jsou stejné nebo vyšší než je uvedeno v 
projektovém záměru. Zároveň požadovaná výše dotace z EU 
uvedená v žádosti o podporu nepřevyšuje částku uvedenou v 
projektovém záměru. 
 
NE - Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují v některém 
z údajů: žadatel, klíčové aktivity (popis projektu). Hodnoty indikátorů 
uvedené v žádosti jsou nižší, než je uvedeno v projektovém záměru, 
nebo výše dotace z EU v žádosti o podporu převyšuje částku 
uvedenou v projektovém záměru. 

 žádost o podporu 

 vyjádření Řídicího výboru ITI  

 projektový záměr 

 čestné prohlášení žadatele 

o souladu žádosti o podporu 

s projektovým záměrem, 

projednaným Řídicím 

výborem ITI 

Projekt je v souladu s tematickým 
zaměřením strategie ITI, strategickým cílem 
a některým z jeho specifických cílů, 
opatření a podopatření - napravitelné 
kritérium přijatelnosti 

Účelnost 

ANO - Projekt je v souladu s tematickým zaměřením strategie ITI, 
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, opatření 
a podopatření. 
 
NE - Projekt není v souladu s tematickým zaměřením strategie ITI, 
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, opatření 
a podopatření. 

 žádost o podporu  

 Strategie ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu - napravitelné kritérium přijatelnosti 

Účelnost 
ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 
 
NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt se podílí na naplnění indikátorů 
příslušného opatření strategie ITI a dané 
výzvy zprostředkujícího subjektu ITI 
plzeňské metropolitní oblasti - napravitelné 
kritérium přijatelnosti 

Účelnost 

ANO - Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného opatření 
a dané výzvy zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní 
oblasti. 
 
NE - Projekt se nepodílí na naplnění indikátorů příslušného opatření 
a dané výzvy zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní 
oblasti. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti  

 Strategie ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 
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Kritéria věcného hodnocení  

Žadatel doložil souhlas obce s realizací 

projektu sociálního bydlení. 
Účelnost 

 

5 bodů – Žadatel doložil souhlas obce s realizací projektu sociálního 

bydlení nebo je žadatelem obec samotná, která nemusí souhlas 

dokládat. 

0 bodů – Žadatel nedoložil souhlas obce s realizací projektu 

sociálního bydlení. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká sociálního bydlení. 

 studie proveditelnosti 

 doklad obce 

Harmonogram projektu je reálný 

a proveditelný. Efektivnost 

10 bodů – Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, 

aby projekt byl v termínu dokončen. 

 0 bodů – Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu 

tak, aby projekt byl v termínu dokončen. 

 NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká sociálního bydlení. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt je realizován s využitím objektu, 
který vyžaduje rekonstrukci. 

Efektivnost 

10 bodů – Projekt je realizován s využitím objektu, který vyžaduje 
rekonstrukci, tzn. Nemovitost, která není dostatečně efektivně 
využívaná, je ze stavebního hlediska zanedbaná a zastaralá a nelze 
ji efektivně a plnohodnotně využívat, aniž by proběhl proces její 
regenerace či modernizace. 
 
5 bodů – Projekt je realizován s využitím objektu, který lze efektivně 

a plnohodnotně využívat, avšak proces rekonstrukce objektu 

umožní rozšíření jeho využití. 

0 bodů – Projekt je realizován v novostavbě nebo ve stávajícím 

objektu, který nevyžaduje rekonstrukci.   

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 
pro dostupnost a rozvoj sociální služby. 

 studie proveditelnosti 
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V území realizace projektu je 
pro nájemníky dostupná sociální služba 
nebo sociální práce. 

Efektivnost 
Hospodárnost 

Účelnost 
Horizontální kritéria 

 

10 bodů – Na adrese realizace projektu je dostupná minimálně 

jedna sociální služba nebo sociální práce, a to nejpozději od 6 

kalendářních měsíců od ukončení realizace projektu do ukončení 

doby udržitelnosti projektu. Toto musí být splněno alespoň pro 50 % 

bytů, které jsou předmětem realizace projektu. 

7 bodů – V katastrálním území realizace projektu je dostupná 

minimálně jedna sociální služba nebo sociální práce, a to nejpozději 

od 6 kalendářních měsíců od ukončení realizace projektu 

do ukončení doby udržitelnosti. Toto musí být splněno alespoň pro 

50 % bytů, které jsou předmětem realizace projektu. 

5 bodů – V obci, v níž je realizován projekt,  je dostupná minimálně 

jedna sociální služba nebo sociální práce, a to nejpozději do max. 6 

kalendářních měsíců od ukončení realizace projektu. Toto musí být 

splněno alespoň pro 50 % bytů, které jsou předmětem realizace 

projektu. 

0 bodů – Na adrese realizace projektu, ve stejném katastrálním 

území ani v dané obci není zajištěna žádná sociální služba 

nebo sociální práce, a to ani nejpozději do max. 6 kalendářních 

měsíců od ukončení realizace projektu. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Sociální 

bydlení. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 

V žádosti je jasně vymezena cílová 
skupina. 

Účelnost 

10 bodů - V žádosti je jasně vymezena cílová skupina. 

0 bodů - V žádosti není jasně vymezena cílová skupina. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká sociálního bydlení. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 
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Příloha č. 2 

výzvy č. 16 – „Sociální bydlení – integrované projekty ITI“ zprostředkujícího 

subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu  

Příloha požadovaná ZS ITI nad rámec příloh uvedených 

ve výzvě č. 60 IROP 

Doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI plzeňské metropolitní 

oblasti: 

1) Soulad žádosti o podporu s tematickým zaměřením strategie ITI plzeňské 

metropolitní oblasti, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, opatření 

a podopatření. 

 Popis souladu s tematickým zaměřením strategie, tzn. popis souladu se 

strategickým cílem („Region bez rizik a bariér“), se specifickým cílem („Dostupné 

sociální a zdravotní služby“), s opatřením integrované strategie („Zvýšení kvality 

a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“). 

 Dokument je k dispozici na: http://iti-plzen.cz/dokumenty/strategie/ 
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