MAS Pošumaví jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Pošumaví
na období 2014 – 2020“
vyhlašuje

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem

„MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 55 „Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD“

Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

55. výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS
Opatření integrované strategie
Podopatření integrované
strategie
Druh výzvy

2
3.3 SCLLD: Ochrana kulturního dědictví a využití potenciálu kulturního
dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví
3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro
turismus v území MAS Pošumaví
Kolová

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
MAS

8.8.17 12:00

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu v
MS2014+

8.8.17 12:00

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

N/R

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

30.9.17 12:00
1.1.2014

Datum zahájení realizace
projektu

Datum ukončení 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.
31.12.2019
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o
podporu v MS 2014+.

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj pro výzvu
Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu pro projekt
Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Podmínky veřejné podpory

20 000 000,000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč

Podpořeny budou projekty v souladu s nařízením Evropské komise č.
651/2014 ze 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem, Oddíl 11 – Podpora kultury a zachování kulturního dědictví,
článek 53 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví.

Forma podpory

Převod finančních prostředků – ex-post financování (pro
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace)
Dotace – ex-post financování (pro ostatní příjemce)

Zacílení podpory
Zpřístupňování přilehlých areálů a parkových staveb kulturních
památek, zejména obnovy drobných staveb jako bývalé konírny, zřízení
oranžerie, kočárovny, obnovu a výsadbu dřevin v prostorách
podporovaných památek.

Typy podporovaných projektů

Záchrana a restaurace interiérů doprovodných staveb hradů, zámků a
církevních památek, zejména statické zajištění stabilizace a zabezpečení
nevyhovujících staveb z hlediska statiky pro zpřístupnění návštěvníkům.
Stavební obnova střech, poškozeného zdiva a vnějších omítek, obnova
okenních a dveřních výplní, restaurace maleb, konstrukce a výplní
stropů.
Dovybavení skanzenu, který je součástí NKP.

Území realizace

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD MAS Pošumaví.
Výdaje spojené s realizací projektu mimo toto území jsou vždy
nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé

Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v
katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

Cílová skupina

Návštěvníci, vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření,
místní obyvatelé a podnikatelé

Věcné zaměření
1

Památky

2
3
4
5
Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění:
- Národních kulturních památek k 1.1.2014.

- Národních kulturních památek k 1.1.2014.
- Památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních
památek k 1.1.2014.
Podporované aktivity
Hlavní podporované aktivity:
- Obnova památek.
- Obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí památek nebo samy jsou
podporovanou památkou.
- Rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a
depozitářů, sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení.
Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
Stravovacím zařízením se rozumí restaurace, cukrárny, kavárny,
čajovny.

9 10 10 - Počet návštěv kulturních památek a památkových institucí
zpřístupněných za vstupné
9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů
Indikátory
9 10 05 - Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných
kulturních a přírodních památek a atrakcí
9 06 01 - Počet revitalizací přírodního dědictví

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

1

Plná moc

2

Zadávací a výběrová řízení

3

Studie proveditelnosti

4

Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku,
který je předmětem projektu

5

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební
povolení

6

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo ohlášení stavby

7

Položkový rozpočet stavby

8

Doklady o právní subjektivitě žadatele

9

Výpis z rejstříku trestů

10

Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu
památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987Sb., o státní
památkové péči, v platném znění

11

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

12
13
14
15

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je
uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 55 IROP v kapitole 3.2.3.
pro aktivitu Památky.

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými
pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 55
IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od
data vydání rozhodnutí o dotaci, se věcná způsobilost řídí vždy aktuální
verzí výše uvedených Pravidel.
Viz. kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním
znění:
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

Věcná způsobilost

A kapitola 3.2.5 Specifických pravidel výzvy ŘO IROP č. 55:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD
V rámci výzvy nejsou podporovány aktivity:
- odstraňování přístupových bariér
- restaurování-konzervování movitých předmětů, které jsou součástí
podporovaných památek
- zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
- modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a
technologického zázemí
- digitalizace památek a mobiliáře
- pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a
zabezpečení
- konzervátorsko-restaurátorské dílny

Časová způsobilost

1.1.2014 - 21.12.2019

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné

Další detaily výzvy
MAS má možnost provádět změny ve výzvě.
Změna výzvy je popsána v kapitole 3.2 Interních postupů MAS
Pošumaví pro programový rámec IROP, které jsou přílohou č. 3 této
výzvy.
Provádění změn výzvy
O změně výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím
MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách
www.masposumavi.cz.
Změny se nevztahují na již podané žádosti o podporu.

Příjmy projektu

Podporované projekty podléhají pravidlům veřejné podpory a jsou
vyloučeny z aplikace čl. 61 a 65 Obecného nařízení. Maximální
výše investiční podpory se stanoví jako rozdíl celkových způsobilých
výdajů a diskontovaných čistých příjmů,
tj. rozdílu diskontovaných provozních příjmů a diskontovaných
provozních výdajů za dobu životnosti projektu (referenční
období).
Hodnocení je stanoven v kapitole 4 Interních postupů pro programový
rámec IROP MAS Pošumaví.
Minimální počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout: 30
V této výzvě budou podpořeny pouze projekty, které splnily podmínky
hodnocení a nepřesahují celkovou alokaci výzvy.

Způsob hodnocení projektů

Závěrečné ověření způsobilosti provádí CRR.
Žadatel může podat Žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku části
hodnocení, ve které neuspěl, anebo pokud nesouhlasí s přiděleným
počtem bodů. Proces přezkumu rozhodnutí MAS je upraven v kapitole
4.6 Interních postupů pro programový rámec IROP MAS Pošumaví.
Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Pošumaví jsou
zveřejněny na http://www.masposumavi.cz

Kritéria pro hodnocení projektů Kritéria pro výběr projektu jsou přílohou č. 1 a č. 2 této výzvy.

V rámci této výzvy nebude vytvářen seznam náhradních projektů pro
požadavky na dotaci u projektů, které splnily podmínky věcného
hodnocení, ale převyšují alokaci výzvy.
Další specifika výzvy

Pro účely této výzvy se za doprovodnou stavbu hradů, zámků a
církevních památek (v případě typu projektů záchrana a restaurace
interiérů těchto staveb) považuje altán, pavilon, kaple, krypta,
podzemní prostory, bývalá konírna, kočárovna, oranžerie, skleník,
sýpka, hospodářská budova, čestný dvůr apod.

Forma a způsob podání žádosti o Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese
podporu
https://mseu.mssf.cz
Odkaz na Obecná a Specifická
pravidla výzvy ŘO IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Kontakty pro poskytování
informací

Ing. Jan Kolář
Manažer MAS Pošumaví pro IROP
kolar@masposumavi.cz
tel. 376 387 717, 720 982 176

Seznam příloh výzvy
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15

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Pošumaví

