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VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  11..  --  44..  VVÝÝZZVVYY  IIRROOPP  MMAASS  OORRLLIICCKKOO  
 
Vážení čtenáři,  
 
dovolujeme si Vám předložit aktuální vyhodnocení první vlny výzev realizovaných MAS ORLICKO, z.s. 
 
Tato zpráva shrnuje základní informace o realizovaných výzvách, a to od fáze jejího zveřejnění, až    
po doporučení projektů k financování.  
 
Uvedené informace vycházejí ze zkušeností s konzultacemi, příjmem a hodnocením projektů a dále 
z vybraných dat jednotlivých žádostí.  
 
 
 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  OO  VVÝÝZZVVĚĚ  
 

 
Výzvy IROP 
 
První vlna výzev IROP byla vyhlášena na jaře 2017. Z celkem 8 plánovaných opatření byly vyhlášeny 
čtyři opatření ve 4 výzvách, u kterých byla zmapována absorpční kapacita území. Z celkové alokace 
IROP na programové období 116,12 mil. Kč byly vyhlášeny výzvy v souhrnné alokaci 47,22 mil. Kč, což 
představuje 40,6% celkové alokace. Nejvyšší alokace byla určena obcím na realizaci opatření 
přispívajících k bezpečnosti v dopravě a školám na rozvoj klíčových kompetencí. 
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Přehled vyhlášených výzev IROP v jarní vlně 2017  
 
 

Název výzvy 
Číslo 

opatření 
Alokace 

Max. výše dotace 

( 95 %) 
Podporované aktivity Typy příjemců 

1. výzva MAS 

ORLICKO - IROP-

Bezpečné silnice a 

chodníky pro všechny I. 

IROP/1 17,6 mil. Kč 2 mil. Kč 

* zvyšování bezpečnosti např. bezbariérový 

přístup u modernizace chodníků, zvuková a jiná 

signalizace pro nevidomé, přizpůsobení 

komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s 

omezenou pohyblivostí nebo orientací                                                                                           

* terminály a parkovací systémy 

obce, organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi 

2. výzva MAS 

ORLICKO - IROP - 

Infrastruktura sociálních 

služeb I. 

IROP/6 7,62 mil. Kč 1,2 mil. Kč 

* infrastruktura pro zvýšení dostupnosti a rozvoje 

sociálních služeb 

* doplňkové aktivity 

NNO, obce a jejich organizace, 

kraje a jejich organizace, církve a 

církevní organizace, DSO a jejich 

organizace, org. složky státu a 

jejich příspěvkové organizace  

3. výzva MAS 

ORLICKO - IROP - 

Dostupná péče o děti I. 

IROP/5 4 mil. Kč 
2 mil. Kč 

* podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětské 

skupiny prostřednictvím nákupu staveb, 

stavebních úprav a pořízení vybavení pro potřeby 

péče o děti předškolního věku 

zařízení péče o děti do 3 let, obce a 

organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi, NNO, školy a 

školská zařízení, církve a církevní 

organizace, další subjekty v oblasti 

předškol. vzdělávání 

4. výzva MAS 

ORLICKO - IROP - 

Vzdělávání v klíčových 

kompetencích I. 

IROP/3 18 mil. Kč 
1,5 mil./0,75 mil. 

Kč 

* stavební úpravy a pořízení vybavení ve vazbě na 

rozvoj klíčových kompetencí IROP (cizí jazyk,  

přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s 

digitálními technologiemi)                                                                                        

* bezbariérovost škol                                                                                                      

* navyšování kapacit kmenových učeben - jen 

ORP se SVL (Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, 

Lanškroun)                                                                                                      

školy a školská zařízení v oblasti 

základního a středního vzdělávání, 

obce, NNO, církve a církevní 

organizace, krajské organizace, 

další subjekty  

 
 



4 

 

 

ZZVVEEŘŘEEJJNNĚĚNNÍÍ  VVÝÝZZVVYY  AA  PPŘŘÍÍJJEEMM  ŽŽÁÁDDOOSSTTÍÍ  
 
 
Zveřejnění výzvy 
 
Předpokládaný harmonogram výzev IROP v roce 2017 a základní informace byly zveřejněny               
na webových stránkách MAS ORLICKO v sekci „Výzvy“ v březnu 2017. Zde byly rovněž na začátku 
března zveřejněna avíza výzev včetně veškeré dokumentace a informací pro žadatele. V den 
vyhlášení zde pak byly zveřejněny samotné výzvy. 
 
Informace o připravovaných výzvách zveřejnila MAS ORLICKO také na facebooku a rozesílkou            
na obecní úřady s prosbou o zveřejnění. O výzvách MAS rovněž referovala na valných hromadách 
svazků obcí a na akcích MAP pro školy. Informace o vyhlašovaných výzvách a pozvánka na seminář 
pro žadatele byla rovněž poslána přímo rozesílkou potenciálním žadatelům (obcím, základním a 
středním školám, poskytovatelům sociálních služeb a dalším subjektům). 
 
 
Semináře pro žadatele k plánovaným výzvám 
 
Na konci roku 2016 MAS ORLICKO zahájila sérii seminářů určených pro žadatele k jednotlivým 
plánovaným výzvám. 
 
V říjnu 2016 zástupci MAS připravili 2 semináře k 1. výzvě (jeden se uskutečnil v Letohradě a druhý 
v České Třebové). Seminářů se zúčastnilo celkem 17 účastníků. 
 
V únoru 2017 proběhly další 4 semináře, konkrétně 1 seminář v Žamberku ke 2. výzvě (17 účastníků) 
a 2 semináře v Žamberku a v Ústí nad Orlicí k 4. výzvě (celkem 26 účastníků). Poslední seminář určený 
k 3. výzvě probíhal formou konzultace, z důvodu přihlášení pouze jednoho účastníka. 
 
Náplní všech seminářů pro žadatele bylo seznámení: 
 

 se základními informacemi jednotlivých výzev, 

 představení podporovaných aktivit, 

 s kritérii závěrečného ověření, 

 s povinnými přílohami, 

 s indikátory, 

 se systémem ISKP14+ pro zpracování žádosti. 
 
Dále v měsíci dubnu 2017 zástupci MAS připravili pro své žadatele dva semináře, které patřily 
samotnému systému ISKP14+. Náplní seminářů bylo teoretické a praktické (práce na PC) seznámení 
se systémem ISKP14+ pro podávání žádostí o dotaci. Seminář se uskutečnil v Žamberku, v Ústí nad 
Orlicí a účastnilo se ho celkem 22 účastníků. 
 
Konzultace v kanceláři MAS  
 
Kancelář MAS poskytovala od ledna 2017 do vyhlášení výzev celkem 56 úvodních konzultací. Z toho 
18 konzultací k 1. výzvě, 10 konzultací ke 2. výzvě, 6 konzultací k 3. výzvě a 22 konzultací k 4. výzvě.   
 
V rámci těchto konzultací byli žadatelé seznámeni s podporovanými aktivitami a jejich podmínkami. 
Současně žadatelé mohli konzultovat způsobilost svých projektových záměrů, které zaměstnanci MAS 
dále konzultovali na Centru regionálního rozvoje (=CRR) v Pardubicích. 
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V období prvních 4 vyhlášených výzev proběhlo 32 osobních konzultací s žadateli k jednotlivým 
projektům. Konkrétně 6 konzultací k 1. výzvě, 9 konzultací ke 2. výzvě, 5 konzultací k 3. výzvě a 12 
konzultací k 4. výzvě. 
 
Současně s žadateli proběhla řada emailových a telefonických konzultací. 
 
V tomto období zaměstnanci MAS nabízeli konzultaci: 
 

- k plánovanému záměru (představení podporovaných aktivit, podmínek výzvy, představení 

kritérií hodnocení, povinných příloh včetně představení studie proveditelnosti,…), 

- ke zpracování studie proveditelnosti, 

- ke zpracování žádosti do systému ISKP14+ (představení systému, jednotlivých záložek 

žádosti,…).  

 
Příjem žádostí 
 
Samotné vypracování a podání žádosti probíhalo elektronicky přes systém ISKP14+ 
https://mseu.mssf.cz/. Žadatelům se žádost zpřístupnila v den vyhlášení výzvy. 
 

 Datum vyhlášení Datum ukončení příjmu žádostí 

1. výzva 4. 4. 2017 od 9 hod 2. 5. 2017 15 hod 

2. výzva 4. 4. 2017 10 hod 2. 5. 2017 10 hod 

3. výzva 4. 4. 2017 13 hod 2. 5. 2017 14 hod 

4. výzva 4. 4. 2017 14 hod 29. 5. 2017 14 hod 

  
 
4. výzva určená školám měla delší příjem než ostatní výzvy. Důvodem bylo to, že pravidla IROP 
upravující podmínky této výzvy byla ze strany MMR zveřejněna až v lednu 2017 a školy potřebovaly 
více času zapracovat do svých projektů požadavek na zajištění bezbariérového přístupu. Pravidla pro 
1. výzvu byla zveřejněna již v září 2016, pravidla pro 2. výzvu v listopadu 2016. Pravidla pro 3. výzvu 
jsou společná s pravidly pro 4. výzvu, nicméně zde byl pouze jeden žadatel, který byl připraven. 
 
Příjem žádostí z hlediska času probíhal převážně bez problémů, žadatelé byli důrazně upozorňováni, 
aby podání nenechávali na poslední chvíli. V případě technických problémů s podáním žádosti MAS 
nemůže žadatelům umožnit prodloužení termínu. Všichni žadatelé stihli žádost podat včas, technické 
problémy řešily s dostatečnou rezervou. U jedné žádosti byla technická závada formuláře žádosti 
předána k vyřízení ministerstvu MMR, na podání žádosti to ale nemělo vliv. Přesto podání žádosti na 
poslední den odkládalo 13 žadatelů (43%), což je vzhledem k elektronickému podání pro žadatele 
riziko. 
 

 Podáno celkem V den ukončení 1-3 dny předem 4 a více dnů 
předem 

1. výzva 8 6  2 

2. výzva 8 2 1 5 

3. výzva 1   1 

4. výzva 13 5 5 3 

 
 

 
Ke dni 2. a 29. 5. 2017 bylo v první vlně IROP přijato celkem 30 žádostí o dotaci.  
 

https://mseu.mssf.cz/
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Ve všech výzvách byly požadavky žadatelů nižší než alokace vyhlašovaných výzev. Nejvyšší zbytek 
alokace byl v 1. výzvě, která byla určena obcím. Předmětem projektů byla nejčastěji výstavba nebo 
rekonstrukce chodníků. Tyto žádosti jsou časově náročné na přípravu (zajištění pozemků, projektová 
dokumentace, stavební řízení,…), někteří žadatelé tak žádost nestihli připravit nebo při přípravě 
narazili na překážky technického charakteru (neplnění technických požadavků na bezbariérovost 
chodníků nebo technických norem na terminály). Naopak nejvyšší připravenost projevily sociální 
služby. Důvodem je jejich relativně malý počet v území a jasné vymezení (poskytovatelé soc. služeb 
dle zákona č. 108/2006 Sb.), což pracovníkům MAS umožňuje cíleně žadatele o výzvách informovat a 
individuálně s nimi dále pracovat. Procentuálně významný podíl nevyčerpané alokace byl ve 3. výzvě, 
zde však MAS pracovala pouze s dvěma dalšími potenciálními žadateli, kteří se rozhodli žádost 
nakonec nepodat.  
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AADDMMIINNIISSTTRRAACCEE  PPRROOJJEEKKTTŮŮ  
 
V období od 2. 5. do 19. 7. 2017 probíhala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů 
v kanceláři MAS. Administrace 1. výzvy byla ukončena 16. 6. 2017, 2. výzvy 29. 6. 2017, 3. výzvy dne 
4. 7. 2017 a poslední projekt ze 4. výzvy byl schválen 19. 7. 2017.  
V průběhu hodnocení došlo k významnému zdržení v důsledku technických závad na systému 
ISKP14+, kdy žadatelé nemohli žádost znovu podat nebo naopak pracovníkům MAS nešlo měnit stavy 
projektů v systému. Celkově se jednalo o zdržení cca 2 týdny. Lhůty pro administraci byly v této době 
pozastaveny. 
 
V rámci administrativní kontroly probíhá tzv: 
 

 kontrola přijatelnosti (vhodnost žadatele jako příjemce dotace) 

 kontrola formálních náležitostí žádosti 
 
Kontrola v kanceláři MAS probíhá v předepsaném rozsahu (dle Pravidel) a její výsledky pracovníci 
zaznamenávají do formulářů, které se stávají součástí dokumentace veškerých projektů.  
 
Při zjištění nedostatku byli žadatelé vyzváni k opravě, na opravu měli lhůtu 5 PD s možností 
prodloužení. Při opakovaném pochybení je možné výzvu ještě jednou zopakovat. 
 
K opravám byli vyzváni všichni žadatelé, k opakovaným opravám bylo vyzváno 10 žadatelů. Jeden 
žadatel v důsledku nesplnění podmínky přijatelnosti ve 4. výzvě projekt stáhl. Mezi nejčastější 
pochybení patřilo špatné zařazení výdajů mezi hlavní/vedlejší/nezpůsobilé aktivity, nejasná 
specifikace předmětu projektu (chyběly počty kusů, rozměry, technické parametry…), administrativní 
pochybení typu špatné součty nebo uvedení jednoho údaje s rozdílnou hodnotou. Některé projekty 
nedodržely osnovu studie proveditelnosti, kdy jim chyběla kapitola s informacemi pro hodnocení 
MAS. 
 
Administrativní kontrolu žádostí v kanceláři MAS následně doplňuje kontrola závěrečného ověření 
způsobilosti Centrem regionálního rozvoje, která probíhá pouze u projektů doporučených 
k financování, a to do 30 PD od jejich předání z MAS na CRR. 
 
Na základě provedené kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti nebyl kanceláří MAS žádný 
projekt vyloučen z další administrace. Jeden projekt byl stažen žadatelem. 
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HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPRROOJJEEKKTTŮŮ  
 
Věcné hodnocení projektů je nejdůležitější součástí v rámci celé výzvy.  
 
V MAS ORLICKO probíhá hodnocení projektů v souladu s Interními postupy MAS ORLICKO, z.s., které 
jsou zveřejněny na webových stránkách MAS ORLICKO u každé výzvy. 
 
Pro každou výzvu byla ustanovena tříčlenná hodnotící komise. Ustavení hodnotících komisí proběhlo 
dne 7. 6. 2017. Jelikož ve 3. výzvě byl podán pouze jeden projekt, byla ustavena společná komise    
pro 2. a 3. výzvu. Vzhledem k většímu počtu přijatých projektů ve 4. výzvě, byly pro hodnocení této 
výzvy ustaveny dvě hodnotící komise. Následně proběhlo školení hodnotící komise a předání projektů 
k hodnocení.  Vzhledem k tomu, že někteří žadatelé si z důvodu dovolených požádali o prodloužení 
termínu nebo žádost doplňovali opakovaně, byly žádosti hodnotitelům posílány průběžně, tak jak jim 
byla ukončena předchozí fáze hodnocení. Hodnocení jednotlivých projektů si zpracovávali 
hodnotitelé doma. Následně se hodnotitelská komise sešla a projednala hodnocení každého 
projektu, výsledkem byl kontrolní list věcného hodnocení projektu. Na počtu bodů se hodnotící 
komise vždy shodla, nedocházelo k hlasování o konkrétních bodech. 
 
Výsledky věcného hodnocení z jednotlivých komisí po té schválila Výběrová komise jako celek. Po té 
byli žadatelé informováni o výsledku věcného hodnocení a byl jim do systému nahrán kontrolní list 
věcného hodnocení. 
Jednání Výběrové komise pro 1. výzvu proběhlo per-rollam. Zbývající výzvy byly projednány               
na společném jednání Výběrové komise. 
 
Výběr projektu je konečnou fází procesu administrace a provádí ho Rada MAS ORLICKO na základě 
doporučení Výběrové komise. Rada v této fázi nemůže zasahovat do bodování, ale může dodatečně 
navýšit alokaci výzvy. Což se nestalo, jelikož alokace byla ve všech výzvách dostatečná. 
 

 Seminář 
HK 

Předání projektů 
k hodnocení 

Jednání 
hodnotící 
komise 

Jednání Výběrové 
komise 

Jednání 
Rady MAS 
ORLICKO 

1. výzva 8. 6. 2017 8. – 16. 6. 2017 20. 6. 2017 27. 6. – 4. 7. 2017 18. 7. 2017 

2. výzva 8. 6. 2017 8. – 29. 6. 2017 13. 7. 2017 7. 8. 2017 14. 8. 2017 

3. výzva 8. 6. 2017 4. 7. 2017 13. 7. 2017 7. 8. 2017 14. 8. 2017 

4. výzva 4. 7. 2017 4. – 19. 7. 2017 20. 7. 2017 7. 8. 2017 14. 8. 2017 

 
 
Omezení střetu zájmu 
Všechny osoby podílející se na hodnocení mají podepsán Etický kodex. Pokud jsou osoby podílející se 
na hodnocení ve střetu zájmů, nesmí se na procesu podílet, a to v rámci celé výzvy (tzn. projekt, kde 
jsou ve střetu zájmu i konkurenční projekty). Pokud hodnotitel zjistí možný střet zájmu v průběhu 
hodnocení a není si jistý, zda se jedná o skutečný střet zájmu, oznámí tuto skutečnost MAS. Tento 
případ nastal při zasedání hodnotící komise ke 2. výzvě dne 13. 7. 2017. Následně se 19. 7. 2017 sešla 
Revizní komise, která oznámení o pochybnosti projednala a konstatovala, že podané oznámení není 
podstatné pro ohrožení transparentnosti a nestrannosti celého procesu. 
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Vyhodnocení zkušeností z bodového hodnocení projektů, minimální bodová hranice nutná 
k podpoře projektů 
 
Všeobecné poznatky: 
 

 Kvalita projektů 
 

Převážná většina projektů předložených v 1. – 4. výzvě byla zpracována kvalitně a odborně. Projekty 
odrážejí reálné potřeby žadatelů a území. 
 
Minimální část projektů tvořily žádosti, jejichž kvalita byla na nízké úrovni, a to jak po stránce 
formální, tak po stránce obsahové. 
 
Výraznější rozdíly v bodovém hodnocení byly způsobeny především nesplněním některých bodových 
kritérií, kdy řadu kritérií (např. velikost obce, migrační saldo…) nemohl žadatel projektem ovlivnit.   
Pro všechny projekty je stanovena minimální bodová hranice 50 %, které musí dosáhnout všechny 
projekty. Jeden projekt z 1. výzvy tak byl nucen ponížit CZV (celkové způsobilé výdaje) projektu, aby 
tuto podmínku splnil. 
 
U 1. výzvy byl rozdíl mezi projekty s nejvyšším a nejnižším dosaženým bodovým hodnocením ve výši 
41 % přidělených bodů, u 2. výzvy rozdíl činil 38 %, u 4. výzvy byl 30 %. V třetí výzvě byl podán pouze 
jeden projekt. 
 
Celková úroveň doporučených projektů k financování byla dobrá. Nastavené bodové hodnocení se 
osvědčilo a odpovídá nastavení SCLLD MAS ORLICKO. Doporučení pro žadatele – zahájit včas přípravu 
projektu, aby projekt získal body za kritérium technická připravenost. 
 
 

 Rozdíly v kvalitě projektů dle charakteru zpracovatele 
 
Z celkového počtu 30 projektů jich 13 bylo vypracováno za pomoci odborné firmy. Nejčastěji se 
na zpracovatele obracely obce a školy.  
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V průběhu administrativní kontroly nebyl v rozsahu připomínek rozdíl dle charakteru zpracovatele. 
Některé projekty zpracovány dodavatelsky byly velmi kvalitní, u některých naopak byla řada 
připomínek. Jeden projekt zpracován odbornou firmou odstoupil z důvodu nesplnění podmínek. 
Stejné rozdíly byly v projektech, které žadatelé zpracovávali sami. Obecně lze říci, že odborné firmy 
s MAS málo konzultují. Žadatelům doporučujeme konzultaci na MAS i v případě, že využijí při 
zpracování odbornou firmu. 
 
Přidělené bodové hodnocení se odvíjí od objektivních kritérií, kdy formální stránka zpracování žádosti 
se nehodnotí. Na přidělené bodování tak druh zpracovatele neměl vliv. 

 
 

 
 
 
Žádost o přezkoumání postupu MAS 
Společně s informací o výsledku hodnocení byli žadatelé informování o možnosti podat žádost            
o přezkoumání postupu MAS (odvolání oproti udělenému bodovému hodnocení).  
 
Tuto možnost žádný projekt nevyužil. 
 
 

PPOODDPPOOŘŘEENNÉÉ  AA  NNEEPPOODDPPOOŘŘEENNÉÉ  PPRROOJJEEKKTTYY::  
 
V následující tabulce je uveden přehled projektů podpořených v rámci 1. vlny výzev IROP 
 

 

Počet podpořených 
projektů 

Poskytnutá dotace 

1. výzva - doprava 8 27,59 % 9 812 152,82 Kč 31,30 % 

2. výzva - sociální služby 8 27,59 % 6 230 443,28 Kč 19,87 % 

3. výzva - péče o děti 1 3,45 % 1 995 000,00 Kč 6,36 % 

4. výzva - ZŠ a SŠ 12 41,38 % 13 311 106,12 Kč 42,46 % 

Celkem 29 100,00% 31 348 702,22 Kč 100,00% 

 
 

 

 
Celkem bylo na projekty žadatelů rozděleno 31 348 702,22 Kč. 
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Přehled podpořených projektů a rozdělených prostředků  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



 

 

 

 

12 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 1. vlny výzev IROP MAS 
ORLICKO 
 
 

1.výzva MAS ORLICKO-IROP-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny I. 

Název projektu CZ Žadatel Příspěvek EU 

Nový chodník v místní části obce Písečná Obec Písečná 599 714,85 Kč 

Chodník podél místní silnice v Mistrovicích Obec Mistrovice 691 647,20 Kč 

Přechody pro chodce na silnici III/31118 před ZŠ 
ve Výprachticích Obec Výprachtice 448 808,73 Kč 

Výstavba chodníků od obecního úřadu k 
základní škole Obec Horní Čermná 1 995 000,00 Kč 

Rekonstrukce chodníků - ulice Českých Bratří v 
Brandýse nad Orlicí Město Brandýs nad Orlicí 1 520 000,00 Kč 

Chodník Taušlova Město Letohrad 1 137 932,04 Kč 

Rekonstrukce chodníku ze železobetonu Obec Dolní Dobrouč 1 424 050,00 Kč 

Chodník v ulici Na Rybníku v Dlouhé Třebové Obec Dlouhá Třebová 1 995 000,00 Kč 

Celkem 9 812 152,82 Kč 

 
 

2.výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura sociálních služeb I. 

Název projektu CZ Žadatel Příspěvek EU 

Sociálně terapeutická dílna Králíky Město Králíky 1 180 374,05 Kč 

Nákup tří osobních automobilů pro Charitní 
pečovatelskou službu Letohrad a Ústí nad Orlicí 

Oblastní charita Ústí nad 
Orlicí 683 715,00 Kč 

Automobil pro pečovatelskou službu Žamberk 
Centrum sociální péče města 
Žamberk 285 000,00 Kč 

Mobilní pečovatelská služba 
Centrum sociální péče města 
Ústí nad Orlicí 551 760,00 Kč 

Vybavení pro sociální služby Domova pod 
hradem Žampach 

Domov pod hradem 
Žampach 1 103 900,00 Kč 

Zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb 
pro závažně duševně nemocné na území MAS 
Orlicko 

Péče o duševní zdraví, z.s. 

304 000,00 Kč 

Dům s pečovatelskou službou Letohrad - 
rekonstrukce koupelny Město Letohrad 1 101 924,19 Kč 

Středisko osobní hygieny, Masarykova 1400, 
Česká Třebová Město Česká Třebová 1 019 770,04 Kč 

Celkem 6 230 443,28 Kč 
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3. výzva MAS ORLICKO-IROP- Dostupná péče o děti I. 
 

Název projektu CZ Žadatel Příspěvek EU 

Rekonstrukce půdních prostor pro dětskou 
skupinu CEMA Žamberk, z.ú. 1 995 000 Kč 

Celkem 1 995 000 Kč 
 
 
 

4. výzva MAS ORLICKO-IROP- Vzdělávání v klíčových kompetencích I. 
 

Název projektu CZ Žadatel Příspěvek EU 

Modernizace odborné učebny F/Ch a 
bezbariérovost - část I. Masarykova ZŠ 
Klášterec nad Orlicí 

Masarykova základní škola 
Klášterec nad Orlicí, okres 
Ústí nad Orlicí 

1 463 228,00 Kč 

Rekonstrukce odborné učebny F/Ch/Př a 
učebny Inf ZŠ Kunvald 

Masarykova základní škola a 
mateřská škola Kunvald, 
okres Ústí nad Orlicí 

1 409 753,45 Kč 

Venkovní učebna 
Základní škola a Mateřská 
škola Horní Heřmanice, okres 
Ústí nad Orlicí 

1 122 517,15 Kč 

Modernizace jazykové učebny v Základní škole 
Česká Třebová, Nádražní ulice 

Město Česká Třebová 747 060,05 Kč 

Rozvoj praktických dovedností na ZŠ Bratří 
Čapků v Ústí nad Orlicí 

Základní škola Ústí nad Orlicí, 
Bratří Čapků 1332 

750 476,25 Kč 

Modernizace infrastruktury ZŠ Dolní Dobrouč 
čp. 423 

Obec Dolní Dobrouč 1 038 011,42 Kč 

Stavební úpravy přírodovědné laboratoře a 
vybudování bezbariérového přístupu 

Obec Výprachtice 1 501 000,00 Kč 

Digitální technologie v Dolní Čermné pro 
všechny 

Městys Dolní Čermná 1 501 000,00 Kč 

Pořízení technického zařízení pro praktické 
vyučování diagnostiky osobních automobilů 

Střední odborné učiliště 
opravárenské, Králíky, 
Předměstí 427 

619 305,00 Kč 

Průmyslová střední škola - Laboratoř 
mechaniky zemin a betonu 

Průmyslová střední škola 
Letohrad 

1 446 645,75 Kč 

Variabilní učebna přírodních věd 
Střední škola obchodu, 
řemesel a služeb Žamberk 

743 851,90 Kč 

Modernizace učebny pro výuku 
přírodovědných oborů 

Obec Libchavy 968 257,15 Kč 

Celkem   13 311 106,12 Kč 
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Porovnání podpořených projektů a rozdělených prostředků 
 
V následujícím grafu je uvedeno srovnání požadované dotace a disponibilních alokací příslušných 
výzev. 
 

 
Alokace Schválená dotace Zbývající alokace 

1. výzva - doprava 17 600 000,00 Kč 9 812 152,82 Kč 7 787 847,18 Kč 

2. výzva - sociální služby 7 620 000,00 Kč 6 230 443,28 Kč 1 389 556,72 Kč 

3. výzva - péče o děti 4 000 000,00 Kč 1 995 000,00 Kč 2 005 000,00 Kč 

4. výzva - ZŠ a SŠ 18 000 000,00 Kč 13 311 106,12 Kč 4 688 893,88 Kč 

Celkem 47 220 000,00 Kč 31 348 702,22 Kč 15 871 297,78 Kč 
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IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  ŽŽAADDAATTEELLEE::  
 
Podpoření žadatelé 
 

V rámci administrace projektů podpořených MAS ORLICKO k financování budou v současné době 
probíhat následující kroky: 
 

1. MAS ORLICKO předala vybrané projekty k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR 
(Centrum pro regionální rozvoj České republiky). Projekty z 1. výzvy byly předány dne 21. 7. 
2017, projekty z 2. - 4. výzvy dne 16. 8. 2017.   

2. Lhůta na ZoZ je 30 PD, žadatelé mohou být v průběhu depeší vyzváni k doplnění informací.  
Ze strany MAS je projekt již ukončen, komunikace probíhá mezi žadatelem a pracovníky CRR. 
Pracovníci MAS v této době nabízejí žadatelům konzultace a asistenci při doplnění projektů. 
Doplnění probíhá elektronicky. 

3. Během září 2017 proběhne školení pro podpořené žadatele, kde budou žadatelé seznámeni 
se základními povinnostmi příjemců dotace při realizaci projektu. Školení proběhne                 
v Žamberku v prostorách sídla MAS ORLICKO a v Ústí nad Orlicí a je pro všechny podpořené 
žadatele povinné. 

4. Během měsíce září 2017 proběhne školení k zadávání zakázek malého rozsahu. Školení 
proběhne v Žamberku v prostorách sídla MAS ORLICKO a týká se žadatelů s plánovanou 
zakázkou nad 400 tis. bez DPH. 

5. Po ukončení ZoZ žadatelé obdrží vyrozumění. Od tohoto data platí pro žadatele povinnost 
předávat uzavřené smlouvy na plnění veřejných zakázek na CRR ke kontrole. 

6. Po té budou projekty předány MMR k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí 
žadatelé obdrží přes datovou schránku. 

7. Veškeré informace pro podpořené žadatele jsou zveřejněny na webových stránkách MAS 
ORLICKO, v sekci „Výzvy“, v kategorii příslušné výzvy. 

 
 

 

ZZÁÁVVĚĚRR::  
 
Vážení žadatelé i další potenciální zájemci o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu, věříme, že Vám zveřejněné informace pomohou v dalším rozhodování a přípravě žádostí  
o dotaci u MAS ORLICKO v dalších letech a těšíme se na další spolupráci s Vámi. 
 
 
 

Ing. Mgr. Marie Kršková, projektová manažerka IROP 


