Seminář pro žadatele
20. výzva ZS ITI
Vznik nových a rozšíření kapacit
stávajících sociálních podniků III.
Plzeň 26/4/2018
Veronika Syrovátková

Podporované aktivity
Alokace

Podporované aktivity

EFRR – 12 455 000,- Kč
Státní rozpočet – 0,- Kč
Maximální výše CZV – 2 200 000,- Kč
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

Typy podporovaných
projektů

1. Vznik nového sociálního podniku
- založení nového podnikatelského subjektu; rozšíření stávajícího podniku,
který v době podání žádosti není sociálním podnikem
2. Rozšíření podniku
- rozšíření nabízených produktů a služeb; rozšíření prostorové kapacity
podniku; zavedení nových technologií do výroby; zefektivnění procesu
podniku
- rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením (min. 30 % CS)
3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Oprávnění žadatelé

OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, církevní organizace

Časová způsobilost

1. 1. 2014 – 30. 9. 2019

20. Výzva ZS ITI - Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících
sociálních podniků III.
• Datum vyhlášení výzvy: 3. 4. 2018, 9:00
• Kde?
• na stránkách www.iti-plzen.cz, v sekci ZS ITI/výzvy
• na úřední desce, na e-ÚD
• na stránkách MMP
• na stránkách strukturálních fondů

• Datum zpřístupnění systému: 3. 4. 2018, 9:00
• Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 3. 4. 2018, 9:00
• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

• Průběžná výzva – hodnocení projektů probíhá průběžně, po podání žádosti
do systému - 19. 11. 2018, 14:00

Hodnocení přijatelnosti
a formálních náležitostí

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
• Kontrolu provádí ZS ITI v systému MS2014+
• Rozdělení kritérií na NAPRAVITELNÁ x NENAPRAVITELNÁ
• odpověď vždy ANO x NE
• kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná
• specifická kritéria přijatelnosti jsou vždy nenapravitelná
• obecná kritéria přijatelnosti jsou rozdělena na kritéria napravitelná a nenapravitelná
• V případě nesplnění alespoň jednoho nenapravitelného kritéria je žádost o podporu
vyloučena z dalšího procesu hodnocení.
• V případě nesplnění jakéhokoli napravitelného kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí
lze žadatele vyzvat k doplnění (max. 2x).
• stanovená lhůta pro doplnění je 5 PD
• na základě žádosti (prostřednictvím depeše v MS) lze 1x/výzva prodloužit o 5 PD

Nenapravitelná obecná kritéria přijatelnosti
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti
•žadatel je oprávněným příjemcem výzvy
Projekt bude realizován na území plzeňské metropolitní oblasti (PMO)
•území vymezené se Strategii ITI PMO v kapitole 3.1 a příloze č. 8
Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
•souhlas s čestným prohlášením v MS

Nenapravitelná specifická kritéria přijatelnosti
Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit
•rozšíření nabízených produktů a služeb
•rozšíření prostorové kapacity podniku
•zavedení nových technologií výroby
•zefektivnění procesů v podniku
•zřízení divize na novém místě

Nenapravitelná specifická kritéria přijatelnosti
Projekt není zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních turistických
zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací
zařízení:
•Zemědělská prvovýroba – výroba zemědělských produktů, pěstování plodin, sklizeň, dojení,
chov zvířat před porážkou nebo rybolov, jejichž výsledkem jsou produkty, které po sklizni,
sběru, porážce nebo ulovení neprocházejí další operací kromě jednoduchého fyzického
opracování
•Komerční turistická zařízení – hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny
(CZ – NACE kód 55 Ubytování)
•Restaurace, hospody, pivnice, bary
•Komerční volnočasová zařízení – provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní,
zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter
•Lázeňské provozy

Napravitelná kritéria formálních náležitostí (výběr)
1.1 Žádost je podána v předepsané formě:
Nejčastější chyby:
• žádost o podporu není správně vyplněna
• pokud je žadatel obchodní korporace nebo obecně prospěšná společnost, uvádí v MS
informace o vlastnické a ovládací struktuře:
• osoby s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce
• osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl

Doporučení:
→ postupovat dle přílohy č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (SPŽP)
• dostupné na: www.irop.mmr.cz, záložka Výzvy IROP
• 63. výzva ŘO IROP
• SPŽP platná k datu vyhlášení výzvy ITI

Napravitelná kritéria formálních náležitostí (výběr)
1.3 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované
ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI PMO:
Plná moc – v případě přenesení pravomocí na jinou osobu (např. při podpisu žádosti)

Zadávací a výběrová řízení – v případě uzavření smlouvy na plnění zakázky, která je
uplatňována v projektu, žadatel doloží smlouvu vč. případných uzavřených dodatků
Doklady o právní subjektivitě žadatele (k datu podání žádosti o podporu ne starší 3 měsíce)
• OSVČ – výpis z ŽR, nebo jiný doklad, pokud podniká podle jiného zákona než
živnostenského
• právnické osoby – výpis z Obchodního či jiného rejstříku (např. rejstřík registrovaných
církví, spolkový rejstřík, rejstřík ústavů, apod.) a zakládací dokumenty (přehled těchto
dokumentů podle právní formy žadatele viz SPŽP, kap. 3.6)

Podnikatelský plán – slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu, osnova
v příloze č. 4 SPŽP

Napravitelná kritéria formálních náležitostí (výběr)
1.3 Jsou doloženy všechny povinné přílohy…:
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
•výpis z KN (žadatel vlastníkem/subjektem s právem hospodaření), ne starší 3 měsíce
•nebo listiny osvědčující jiné právo k majetku:
• nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce minimálně do konce udržitelnosti
• majetek lze vypůjčit či pronajmout pouze od subjektů, které spadají do oprávněných
žadatelů a od obcí
• povede-li projekt k technickému zhodnocení majetku, musí být možnost zhodnocovat
majetek uvedena ve smlouvě
• smlouva o smlouvě budoucí či jiný právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti
• nejpozději do vydání Rozhodnutí nutno doložit výpis z KN (vlastník/subjekt s právem
hospodaření)
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
•relevantní pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby
•vzor ČP je přílohou č. 30 Obecných pravidel

Napravitelná kritéria formálních náležitostí (výběr)
1.3 Jsou doloženy všechny povinné přílohy…:

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
územní řízení
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
•žádost o stavební povolení a ohlášení vč. příloh a potvrzené stavebním úřadem
•platné stavební povolení s nabytím právní moci/souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru/účinnou veřejnoprávní smlouvu/společné rozhodnutí s nabytím právní
moci doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

Napravitelná kritéria formálních náležitostí (výběr)
1.3 Jsou doloženy všechny povinné přílohy…:
Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny
•dokládá OSVČ bez zaměstnanců, která neplánuje přijmout zaměstnance z cílových skupin
Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru s integrovanou strategií
•včetně projektového záměru
Čestné prohlášení žadatele o souladu předkládané žádosti o podporu s projektovým
záměrem projednaným ŘV ITI – vzor ČP je přílohou č. 7 SPŽP

Přílohy požadované ZS ITI – podrobnosti v příloze č. 2 výzvy ZS, poslední strana výzvy
•popis souladu žádosti s tematickým zaměřením strategie ITI PMO, tzn. popis souladu se
strategickým cílem („Region bez rizik a bariér“), se specifickým cílem („Dostupné
zaměstnávání“), s opatřením integrované strategie („Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce“) a s podopatřením („Vznik
nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků“)
•informace o tom, zda je projekt realizován v lokalitě „brownfield“

Věcné hodnocení

Věcné hodnocení projektu
• probíhá u projektů, které prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí
• kontrolu provádí ZS ITI elektronicky v systému MS2014+

• bodové hodnocení kritérií podle bodovací škály: min. 30 bodů z celkových 50
• v případě nesplnění minimální hranice bodů je žádost vyřazena z procesu hodnocení

Věcné hodnocení projektu
Projekt je umístěn v brownfieldu
•brownfield = nemovitost, která není využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná
a nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její celkové regenerace. Nemovitost, která
vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.
•více viz příloha č. 2 výzvy ZS – fotodokumentace, popis charakteru lokality, jejího
předchozího a současného využití
Žadatel doloží spolupráci sociálního podniku s místními aktéry
•žadatel doložil/nedoložil spolupráci v sociální oblasti nebo oblasti týkající se předmětu
podnikání alespoň s jedním místním aktérem – obec, další subjekty veřejné správy, NNO,
další sociální podniky
•Smlouva o spolupráci (Partnerská smlouva) nebo podrobný popis v Podnikatelském plánu

Kontakty
Veronika Eretová
T +420 378 032 470
M +420 601 329 746
E eretovav@plzen.eu

Lucie Vlčková
T +420 378 032 469
M +420 727 943 933
E vlckovalu@plzen.eu

Veronika Syrovátková
T +420 378 032 467
M +420 601 128 965
E syrovatkovav@plzen.eu

náměstí Republiky 16, Plzeň

Ondřej Petrišče
T +420 378 032 468
M +420 720 987 606
E petrisce@plzen.eu

Děkuji za pozornost

Veronika Syrovátková
Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 16
306 32 Plzeň
www.plzen.eu

