KONTINUÁLNÍ VÝZVA PRO OBLAST INTERVENCE 5.2 IOP

Město Jirkov
vyhlašuje dne 2. 8. 2010 výzvu č. 4 k předkládání projektů zahrnutých
do IPRM Jirkov –Prostor k životu
Program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5 – Národní podpora územního rozvoje
Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Zaměření projektů do:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost,
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh výzvy: kontinuální.

Žadatelé budou o ukončení výzvy informováni 20 pracovních dní předem.
Zahájení realizace projektů nesmí být před vydáním Potvrzení o výběru projektu do
IPRM a ukončení max. do 31. 12. 2014
Oprávnění žadatelé:
Subjekty uvedené v operačních programech jako oprávnění žadatelé, a to zejména
o obce nebo svazky obcí, organizace zřizované obcemi,
o orgány státní správy, organizační složky státu a příspěvkové organizace státu,
o kraj a organizace zřizované krajem,
o NNO,
o podnikatelské subjekty, profesní a podnikatelská sdružení,
o organizace sociálních partnerů,
o poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
o místní a občanské iniciativy,
o školy a školská zařízení3,
o vyšší odborné školy4,
o instituce vědy a výzkumu dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
o vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
o sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdružení zřízená podle zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení
právnických osob zřízená podle oddílu 2, § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských
úřadů);
o právnické osoby působící ve vzdělávání5 a kariérovém poradenství;
o organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže,

Forma podpory : Dotace, přičemž na poskytnutí této dotace není právní nárok.
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Typ podpory : Grantové projekty v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů a OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Výše podpory
Minimální výše celkových výdajů projektu: vyplývá z ustanovení cílových
operačních programů
Maximální výše celkových výdajů projektu: vyplývá z ustanovení cílových
operačních programů Míra podpory: vyplývá z ustanovení cílových operačních
programů
Způsobilé výdaje projektu
Pravidla pro stanovení způsobilosti nákladů projektu se řídí ustanoveními cílových
operačních programů ( blíže na www.esfcr.cz a www.kr-ustecky.cz)
Podporované zaměření projektu:
Jedná se o projekty, které budou podávány do Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost a Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekty musí naplňovat Cíl I IPRM: Eliminovat nekoordinovanou koncentraci sociálně
slabých nebo vyloučených domácností a zvýšit bezpečnost v zóně
Opatření :
I.1. Podpořit zaměstnanost obyvatelstva s ohledem na sociální a věkovou strukturu
I.2. Připravit podmínky pro vznik sociální infrastruktury
I.3 Vytvořit podmínky pro rozvoj činnosti subjektů orientovaných na vysokou přidanou hodnotu

Aktivity:
I. 1.1.Zabezpečit vzdělávání všech forem pro každou cílovou skupinu

I.2.1. Vybudovat nízkoprahové zařízení i komunitní a poradenské centrum

I.3.1 Spolupracovat s vysokými školami a technologickými parky za účelem tvorby nových prac.příležitostí

Místo a forma předkládání žádosti o dotaci:
Žádost o dotaci bude předkládána osobně nebo poštou na Podatelnu Městského
úřadu Jirkov, označena bude adresou nám.Dr.Beneše č.p.1, 431 11Jirkov,Odbor
rozvoje a vztahů s veřejností.
Kompletní žádost o dotaci předkládá žadatel v řádně zalepené obálce s přelepením
spoje samolepkou, se svým podpisem, případně i razítkem přes spoj. Na obálce musí
být uvedeny následující údaje:
● nápis „NEOTVÍRAT“,
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● číslo Výzvy,
● název žadatele,
● adresa žadatele,
● adresa města Jirkova

Další náležitosti žádosti o poskytnutí dotace:
Žadatelé budou předkládat žádost na formuláři obsahujícím zásadní údaje o
projektu (identifikace žadatele, obsah projektu, popis cílové skupiny, celkové
náklady, předpokládaný zdroj financování a termín předložení do výzvy OP).
Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou
takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněná. V tomto případě je nutné,
aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto zmocnění. V případě, že
žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, žádost podepíše jiná osoba
oprávněná jednat jménem žadatele.
Přílohy žádosti:
Přílohy se předkládají ve 2 tištěných vyhotoveních, z nichž jeden je originál a druhý
prostá kopie. Všechny povinné (nepovinné) přílohy včetně jejich seznamu žadatel
předkládá ve 2 tištěných vyhotoveních (1x originál/ověřená kopie a 1x prostá kopie).
Přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a
podle tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy
pevně spojeny. Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při
číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy. Přílohy, kde je
uvedena kolonka pro podpis žadatele, musí žadatel podepsat.

Na základě požadavků stanovených touto výzvou předloží žadatel žádost na
město Jirkov. Po vyhodnocení a schválení žádosti vystaví město Jirkov žadateli
potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM Jirkov a že je v
souladu s jeho cíli a prioritami.
Poté žadatel předloží tuto žádost včetně požadovaných příloh a potvrzení od
města v podobě požadované vyhlašovatelem výzvy v příslušném OP a termínu
stanoveném výzvou vyhlašovateli této výzvy.
Kritéria přijatelnosti
• Žadatel je oprávněným příjemcem pro danou oblast podpory
• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami IPRM
• Projekt nemá negativní vliv na horizontální témata
Kritéria formálních náležitostí
• Je doložena vytištěná verze elektronické žádosti
• Je doložen požadovaný počet paré žádostí a příloh
• Jsou doloženy všechny povinné přílohy dle seznamu příloh uvedeného v
žádosti
• Žádost a přílohy obsahují stanovené náležitosti, jsou úplné, aktuální a nemají
zjevné vady
• Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem
Maximální počet bodů je 100. Minimální bodová hranice pro zařazení projektu do
IPRM je 75 bodů. Projekty, které získají méně bodů nebudou do IPRM zařazeny.
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Specifikace hodnotících kriterií
1. Hodnocení žadatele
a) Finanční zdraví žadatele
Zdroj informací : Benefitová žádost, doklad o zajištění
financování
Žadatel doložil výpis z účtu nebo příslib z banky, kde dokládá
dostatek finančních prostředků na financování projektu
(min.20% z celkových nákladů projektu)
Žadatel nedoložil výpis z účtu nebo příslib z banky, kde
dokládá dostatek finančních prostředků na financování
projektu (min.prvních dvou etap)
b) Personální a organizační zajištění projektu v období
realizace i v období udržitelnosti
Zdroj informací : Benefitová žádost
Žadatel dostatečně specifikoval proces řízení projektu
včetně jeho rizik a uvedl min. jednu osobu a její zkušenosti
z oblasti realizace staveb/ lidských zdrojů
Žadatel dostatečně specifikoval proces řízení projektu
včetně jeho rizik ale neuvedl min. jednu osobu a její
zkušenosti z oblasti realizace staveb/ lidských zdrojů
Žadatel dostatečně nespecifikoval proces řízení projektu
včetně jeho rizik a uvedl min. jednu osobu a její zkušenosti
z oblasti realizace staveb/ lidských zdrojů
Žadatel dostatečně nespecifikoval proces řízení projektu
včetně jeho rizik a neuvedl min. jednu osobu a její zkušenosti
z oblasti realizace staveb / lidských zdrojů
2 Hodnocení kvality projektu

max.35bodů
Max.15 bodů

15 bodů

0 bodů

Max. 20 bodů

20 bodů

10 bodů

5 bodů

0 bodů

max. 65 bodů

Zdroj informací : Benefitová žádost, přílohy
a) Jasnost, podrobnost a logika popisu aktivit
Žadatel dostatečně a jasně popsal aktivity projektu
Žadatel popsal aktivity, bez určen
b) Je zabezpečena udržitelnost projektu

max.35 bodů
35 bodů
0 bodů
max.30 bodů

Žadatel jasně popsal udržitelnost projektu.
Žadatel nepopsal udržitelnost projektu.

30 bodů
0 bodů

Podávání a zdroje informací:
Informace získáte na internetových stránkách města Jirkova v sekci IPRM
(www.jirkov.cz), na internetových stránkách fondů EU ( http://www.strukturalnifondy.cz) a na konzultačním místě , každou středu od 15,00 do 17,00 hod na MěÚ
Jirkov v kanceláři č.31.
Kontaktní osoby: Bc. Alexandra Zdeňková, manažer IPRM Jirkov, e-mail:
alexa.zdenkova@seznam.cz
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