Statutární město Brno
jako zprostředkující subjekt ITI Brněnské metropolitní oblasti pro
uplatňování nástroje Integrované územní investice (ITI)
oznamuje
změny v 7. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 60 „SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA –
INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI“
A VE VAZBĚ NA VÝZVU NOSITELE INTEGROVANÉ STRATEGIE BRNĚNSKÉ
METROPOLITNÍ OBLASTI Č. 9 „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ“

Přehled změn ke dni 04. 05. 2017
Položka
Datum a čas
ukončení příjmu
žádostí o podporu
v MS2014+

Popis změny
Změna ukončení příjmu
žádostí z data 04. 05. 2017,
12.00 hod. na datum 18. 05.
2017, 12.00 hod.

Zdůvodnění změny
Prodloužení termínu ukončení
příjmu žádostí o podporu
v MS2014 + z důvodu nefunkčnosti
systému a jeho následné opravy.
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Identifikace výzvy
Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí
k sociální inkluzi

Číslo výzvy ŘO IROP

60

Číslo výzvy nositele ITI

9

Číslo výzvy ZS ITI

7

Opatření integrované strategie D.3: Budování sociálního bydlení
Podopatření integrované
strategie

D.3 IROP

Druh výzvy

kolová

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
ZS ITI

22. 02. 2017, 12.00 hod.

Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu
v MS2014+

22. 02. 2017, 12.00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

22. 02. 2017, 12.00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu v MS2014+

18. 05. 2017, 12.00 hod.
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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 stanoven nejdříve na 1. 1.
2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn
před tímto datem.
Nejpozději 31. 12. 2018.
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním
žádosti o podporu do MS2014+.

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

Evropský fond pro regionální rozvoj: 80.000.000,00 Kč
Státní rozpočet: maximálně 9.411.765,00 Kč
Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %

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

Státní rozpočet:
- obce - 5 %
- nestátní neziskové organizace - 10 %
- církve - 10 %
církevní organizace - 10 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Není stanovena.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
• V režimu de minimis SOHZ za dvě rozhodná období a
Minimální a maximální výše
běžný fiskální rok v souladu s nařízením č. 360/2012:
celkových způsobilých výdajů
Obce: 15 000 000 Kč
projektu
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní
organizace: 14 210 000 Kč
• V režimu SOHZ (podle Rozhodnutí 2012/21/EU):
Není stanovena.

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 poskytováním
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
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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

Brněnská metropolitní oblast (BMO)
Odkaz na vymezení BMO:
http://www.brno.cz/iti/vymezeni-uzemi-brnenskemetropolitni-oblasti-bmo/
Seznam obcí BMO je uveden v kapitole F.4 Finální výběr
obcí funkčních území (s. 60 až 63) dokumentu Aktuální
funkční vymezení brněnské metropolitní oblasti (2013).

Oprávnění žadatelé

Cílová skupina

-

obce
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace

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
možnost bydlení),
- osoby v přístřeší po vystěhování z bytu,
- žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
- osoby po opuštění věznice,
- osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské
péče,
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-

-

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, 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.

Indikátory

5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální
bydlení
5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů
5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
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Náležitosti žádosti o podporu
Žadatel přiloží k žádosti povinné přílohy dle výzvy ŘO
IROP č. 60 a dle specifických pravidel dle odstavce 3.4.6.
Příloha Čestné prohlášení žadatele, že předkládaná
žádost o podporu je totožná s projektovým záměrem
projednaným ŘV ITI, bude upravena dle přiloženého
vzoru přílohy č. 3 této výzvy.

Povinné přílohy

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Věcná způsobilost musí být v souladu s podporovanými
aktivitami uvedenými ve výzvě nositele č. 9. Věcná
způsobilost je uvedena v Obecných a Specifických pravidlech
viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a
kapitola 3.4.8 Specifických pravidel 60. výzvy IROP:
(http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI).

Časová způsobilost

1. 1. 2014 – 31. 12. 2018

Informace o
financování

Křížové financování není možné.

křížovém

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

ZS ITI má možnost provádět změny ve výzvě. O změně
pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni
prostřednictvím MS2014+.
Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
a www.brno.cz/iti.
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny
v kapitole 2.2 Obecných pravidel.
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Příjmy projektu

Podporováni budou 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 za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu.
V této aktivitě 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.
Jedná se o kolovou výzvu soutěžního charakteru, v rámci
které bude u žádostí o podporu podaných přes aplikaci
MS2014+ probíhat hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti prostřednictvím hodnotících kritérií, která
mají vylučovací charakter (ANO/NE), a hodnocení věcné
prostřednictvím hodnotících kritérii (přidělením bodů).
Hodnocení bude probíhat po ukončení příjmu žádostí
o podporu a provádí jej ZS ITI Brněnské metropolitní oblasti.

Způsob hodnocení

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti:
Kritéria pro hodnocení jsou napravitelná a nenapravitelná.
V případě nesplnění napravitelného kritéria nebo v případě
nemožnosti vyhodnocení nenapravitelného kritéria, bude
žadatel vyzván k doplnění (max. dvakrát). V případě
nesplnění alespoň jednoho nenapravitelného kritéria bude
žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení
bez možnosti doplnění.
Věcné hodnocení:
Pro postup do další fáze administrace je třeba v rámci
věcného hodnocení získat min. 15 bodů z 25 možných bodů.
V případě odlišných závěrů hodnotitelů z hlediska postupu
do další části procesu schvalování projektu, provede
hodnocení arbitr. Hodnocení arbitra bude rozhodující pro
určení další postup projektu v procesu schvalování.
Další informace:
Žádosti o podporu, které splní kritéria formálních náležitostí
a přijatelnosti a dosáhnou minimální bodové hranice při
věcném hodnocení, budou předány Centru pro regionální
rozvoj České republiky k provedení závěrečného ověření
způsobilosti projektu.
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Seznam náhradních projektů bude vytvářen. Projekty
budou zařazeny na seznam náhradních projektů, pokud
splní podmínky hodnocení, ale bude překročena alokace
projektů a není možné je financovat z důvodu vyčerpání
alokace výzvy. Projekty budou řazeny do seznamu
náhradních projektů postupně dle výše dosažených bodů,
v případě rovnosti bodů bude rozhodné datum a čas
podpisu žádosti o podporu v IS KP.
Hodnocení a výběr projektů probíhá v souladu
s kap. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Kritéria
pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných
prostřednictvím ITI Brněnské metropolitní oblasti,
tj. kritéria pro kontrolu formálních náležitostí, kontrolu
přijatelnosti a hodnocení věcné jsou uvedena v příloze č. 1
této výzvy (v členění na kritéria napravitelná
a nenapravitelná). Kontrolní listy obsahující ke každému
hodnotícímu kritériu podkritéria, tvoří přílohu č. 2 této
výzvy.
Kontrolní listy ke kritériím ZS ITI včetně informace
o napravitelnosti/nenapravitelnosti kritérií jsou uvedeny
zde: http://www.brno.cz/iti/aktualni-vyzvy/irop/.
Kritéria pro výběr projektů
ZS ITI

Kritéria pro výběr projektů ZS ITI
jsou uvedeny
v příloze č. 1 a jsou rozdělená na kritéria formálních
náležitostí, obecká kritéria přijatelnosti, specifická kritéria
přijatelnosti a věcné hodnocení.

Další specifika výzvy

Nebyla stanovena.

Forma a způsob podání
žádosti o podporu

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

Odkaz na Obecná a
Specifická pravidla výzvy ŘO
IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-60-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-ITI
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Konzultace k výzvě nositele a souladu se strategií:
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu
Magistrát města Brna
Husova 12, 601 67 Brno
Email: iti@brno.cz
Manažer ITI – Ing. Petr Šašinka
Email: sasinka.petr@brno.cz, tel.: 542 172 058
Koordinátor územní spolupráce – Ing. Bc. Roman Chmelař
Email: chmelar.roman@brno.cz, tel.: 542 172 469

Kontakty pro poskytování
informací

Konzultace ke kritériím Zprostředkujícího subjektu ITI:
Referát Zprostředkující subjekt ITI
Úsek hospodářsko-technický
Magistrát města Brna
Kounicova 67, 602 00 Brno
Vedoucí referátu – Ing. Jiří Michna
Email: michna.jiri@brno.cz, tel.: 542 174 291
Manažer ZS ITI – Ing. Ivana Jiráková
Email: jirakova.ivana@brno.cz, tel. 542 174 432
Manažer ZS ITI – Ing. Martina Buchtová
Email: buchtova.martina@brno.cz, tel. 542 174 134
Konzultace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu
souladu s výzvou ŘO IROP:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách
http://crr.cz/cs/crr/kontakty-irop
Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů
realizovaných prostřednictvím integrovaných územních
investic (ITI) – ITI Brněnské metropolitní oblasti

Seznam příloh výzvy

Příloha č. 2: Kontrolní list ZS ITI BMO pro hodnocení
přijatelnosti, formálních náležitostí a věcné hodnocení.
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o souladu žádosti o podporu
s projektovým záměrem
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