
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 
DNE 26. 1. 2021

• 10. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – Doprava 
a bezpečnost III.



PROGRAM SEMINÁŘE

1) Představení 10. výzvy MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – Doprava a bezpečnost III.

• Podporované aktivity

• Povinné přílohy

• Způsobilost výdajů

• Indikátory

• Proces hodnocení a výběr projektů

2) Zadávání projektu do Systému IS KP14+

3) Důležité odkazy

4) Dotazy a závěr



Územní působnost MAS Vyškovsko, z.s: 

Svazek obcí Mezihoří: 

Brankovice, Dobročkovice, Hvězdlice, Chvalkovice, Kožušice, Malínky, Milonice, Nemochovice, 
Nemotice, Nesovice, Nevojice, Snovídky, Uhřice.

Mikroregion Rakovec: 

Rousínov, Podbřežice, Komořany,  Habrovany, Tučapy.

Svazek obcí Ivanovická brána: 

Ivanovice na Hané, Dětkovice, Hoštice-Heroltice, Křižanovice u Vyškova, Medlovice, Moravské 
Málkovice, Orlovice, Prusy-Boškůvky, Rybníček, Švábenice, Topolany, Vážany u Vyškova.

Svazek obcí Větrník:

Bohdalice-Pavlovice, Dražovice, Hlubočany, Kučerov, Letonice, Lysovice, Rostěnice-Zvonovice.

Vyškov, Hoštice-Heroltice



Představení  10. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. 
– Doprava a bezpečnost III.

• Datum vyhlášení a zpřístupnění výzvy v MS2014+ od 23. 11. 2020

• Datum zahájení příjmu žádostí 23. 11. 2020

• Datum ukončení příjmu žádostí 28. 2. 2021

• Datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2023

• Celková alokace výzvy MAS 6.242.303,25 Kč

• Minimální výše CZV na projekt činí 500.000,- Kč

• Maximální výše CZV na projekt činí 6.242.303,25 Kč

• Výzva je kolová

• Nadřazená výzva ŘO č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INT.PR.CLLD“

• Udržitelnost projektu 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany 
ŘO IROP.



• Forma financování: Ex-post

• Území realizace – MAS Vyškovsko, z.s. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo
realizace projektu.

• Způsobilost výdajů platí od 1. 1. 2014

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do
MS2014+

• V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Bezpečnost a Cyklodoprava“.
Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu.

• Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce.

• Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst.
1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

• Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

• EFRR 95 %

• Příjemce 5 %



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

Pro Aktivitu Bezpečnost a Cyklodoprava:

• kraje,

• obce,

• dobrovolné svazky obcí, 

• organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky 
obcí, 

• provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách (Správa železniční dopravní cesty, s.o. a obchodní společnosti) – pro 
aktivitu Bezpečnost



PODPOROVANÉ AKTIVITY 
Bezpečnost a Cyklodoprava

• Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu.

Hlavní aktivity projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů
projektu.

• Na vedlejší aktivitu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu. Tyto výdaje musí být v rozpočtu projektu uvedeny
jako nezpůsobilý výdaj.

Rozložení výdajů je předmětem kontroly CRR při závěrečném ověření způsobilosti
projektu.



PODPOROVANÉ AKTIVITY 
Bezpečnost

Hlavní podporované aktivity:

• rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a
III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek
odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních
komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro
přecházení.

• rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací
pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

• rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro
chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a
tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a navazujících na bezbariérové komunikace pro
pěší,



• realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční,
cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na
silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky
inteligentních dopravních systémů),

• realizace opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní
prostředí (např. výsadba zeleně), vždy při současné rekonstrukci,
modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací,
podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy.

Je možná kombinace uvedených aktivit.



PODPOROVANÉ AKTIVITY 
Cyklodoprava

Hlavní podporované aktivity:

rekonstrukce, modernizace a výstavba:

• samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se
společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b,
C9a,b nebo C10a,b,

• jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce
v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním
značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b,

sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,



• úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním
prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů
pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních
pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a
za službami,

• je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např.
stojany na jízdní kola),

• realizace opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí
(např. výsadba doprovodné zeleně)

• realizace prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné
osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy při současné
rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo
liniového opatření pro cyklisty,

Je možná kombinace uvedených aktivit.



Vedlejší podporované aktivity

• realizace stavbou vyvolaných investic,
• zpracování projektových dokumentací,
• výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
• provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
• vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu,
• povinná publicita.

Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace (pro pěší/cyklisty/mostní
objekty) zahrnuje stavební úpravy stávající komunikace spojené s přestavbou
zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace, jejímž výsledkem je
změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace.

Bezpečnost a Cyklodoprava   



POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI 
Bezpečnost a Cyklodoprava

• Plná moc (v případě přenesení pravomocí na jinou osobu. Vzor příloha č. 11
Obecných pravidel)

• Zadávací a výběrová řízení Jako povinnou přílohu žadatel předkládá pouze
uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu. Smlouvu přiloží
v MS2014+ prostřednictvím modulu „Veřejné zakázky“. Postup pro práci s
modulem Veřejné zakázky je popsán v příloze č. 35 Obecných pravidel pro žadatele
a příjemce.

• Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4D

Specifických pravidel. Slouží k posouzení potřebnosti projektu.



• Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

Musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 5 Specifických pravidel.
Pokud se projekt realizuje ve více obcích, žadatel dokládá vždy pouze jednu Kartu.

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby,
předkládá čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli. Jde o
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Vysvětlení, co se rozumí skutečným vlastníkem, nalezne žadatel v Obecných
pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 2.6.1. Vzor čestného prohlášení je v
příloze č. 30 Obecných pravidel.



• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
územní řízení
Žadatel dokládá územní rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději k datu podání
žádosti o podporu. Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, žadatel dokládá
územní souhlas vydaný nejpozději k datu podání žádosti, či veřejnoprávní smlouvu
nahrazující územní řízení .

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení
Pokud žadatel nemá k dispozici stavební povolení s nabytím právní moci nejpozději k
datu podání žádosti nebo souhlas ohlášeného stavebního záměru dokládá žádost o
stavební povolení, ohlášení nebo návrh veřejnoprávní smlouvy.

Pokud žadatel doložil stavební povolení, ohlášení bez nabytí právní moci musí nejpozději
do vydání Rozhodnutí doložit platné stavební povolení s nabytím právní moci nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Pokud žadatel požádal o vydání společného povolení nebo společného souhlasu,
dokládá tyto dokumenty s nabytím právní moci, nejpozději k datu podání žádosti.

Pokud stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, žadatel tuto
přílohu nedokládá a přiloží dokument, ve kterém bude uvedeno, proč je tato příloha
nerelevantní.



Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

• Žadatel dokládá projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným projektantem,
jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního úřadu alespoň na
titulní straně projektové dokumentace.

Položkový rozpočet stavby

• Žadatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých
výdajů hlavních a vedlejších aktivit projektu u nezahájených zakázek na základě
stavebního rozpočtu, který se vztahuje k příslušnému stupni projektové dokumentace.

• Po ukončení zadávacího nebo výběrového řízení žadatel doloží také vysoutěžený
položkový rozpočet stavby. Rozpočet musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu
požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016, v platném znění).



• Smlouva o spolupráci

Dokládá žadatel v případě, že projekt má být realizován na území více obcí a žadatelem
je jedna z těchto obcí. Využít lze vzor přílohou č. 16 Obecných pravidel.



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITU
Bezpečnost

Stavby

• výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce jako součástí silnice nebo místní
komunikace, samostatných chodníků a stezek pro pěší, společných pásů pro
cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, stezek
pro cyklisty a chodce, včetně všech konstrukčních vrstev a opatření pro osoby s
omezenou schopností pohybu a orientace;

• výdaje na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy:

o podchody, lávky, části mostních objektů a propustků,

o opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy,

o přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné
ostrůvky, vysazené chodníkové plochy,

o nástupiště autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek včetně
bezbariérového propojení nástupišť,



o jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém
prostoru silnic a místních komunikací,

o stezka pro cyklisty vedená současně s komunikací pro pěší v trase silnice nebo
místní komunikace,

o zábradlí na mostech a zábradlí jako bezpečnostní opatření,

o dopravní značení a zvýrazňující prvky,

o světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce
nebo samostatného přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty,

o veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru
pozemní komunikace,

o bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze
(např. zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky, zvýrazňující dopravní
značení včetně liniových opatření pro cyklisty, zvýrazňující dopravní zařízení a
optické prvky, zpomalovací prahy, polštáře a zvýšené plochy, svodidla v
nebezpečných úsecích, prvky aktivní bezpečnosti v blízkosti přechodů pro
chodce a související telematika, přístroje na měření rychlosti a tabule informující
o rychlosti vozidla),



o dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do
kanalizace,

o připojení sousedních nemovitostí maximálně v délce odpovídající šířce
komunikace pro pěší,

o vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou,

• další související výdaje:

o příprava staveniště,

o demolice objektů podmiňujících výstavbu,

o manipulace s kulturními vrstvami zeminy,

o rekultivace ploch původně zastavěných pozemků.

• D P H



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ AKTIVITU
Cyklodoprava

Stavby

• výdaje na realizaci samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a
chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce
v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací včetně všech konstrukčních
vrstev a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

• výdaje související s komunikací pro cyklisty:

o volně dostupné pevné stojany a uzamykatelné boxy na jízdní kola,
detekce jejich obsazenosti, jejich zastřešení, osvětlení a přímé napojení
na komunikaci pro cyklisty,

o podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je
komunikace pro cyklisty vedena,

o opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy,



o přejezdy pro cyklisty, místa pro přecházení a přechody pro chodce,
jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy,

o pásy pro chodce umístěné podél jízdních pruhů pro cyklisty v
přidruženém prostoru silnic a místních komunikací,

o zábradlí na mostech a zábradlí jako bezpečnostní opatření,
o dopravní značení včetně zvýrazňujících prvků,
o světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přejezdu

pro cyklisty nebo samostatného přechodu pro chodce s přejezdem
pro cyklisty,

o dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu
komunikace do kanalizace,

o vegetační úpravy nezpevněných pozemků dotčených stavbou,
o veřejné osvětlení komunikace pro cyklisty a hlavního dopravního

prostoru pozemní komunikace v zastavěném území obce,



o bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo
dráze (vychýlení jízdního pruhu, zúžení komunikace, dělicí ostrůvky,
vysazené plochy na vjezdech do křižovatky, úpravy povrchu a tvaru
křižovatek, zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky, zvýrazňující
dopravní značení, dopravní zařízení a optické prvky, zpomalovací prahy,
polštáře a zvýšené plochy, svodidla v nebezpečných úsecích, prvky aktivní
bezpečnosti v blízkosti přejezdů pro cyklisty a související telematika),

• další související výdaje:
o příprava staveniště,
o demolice objektů podmiňujících výstavbu,
o manipulace s kulturními vrstvami zeminy,
o rekultivace ploch původně zastavěných pozemků

• výdaje na realizaci svislého a vodorovného dopravního značení
vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, …

• výdaje musí být součástí položkového rozpočtu stavby vztahující se k
příslušné projektové dokumentaci

• DPH



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITU

Stavby: Aktivita Bezpečnost

• Výdaje související s komunikací pro pěší:

o přístřešky a čekárny autobusových, trolejbusových a tramvajových
zastávek, volně dostupné pevné stojany a uzamykatelné boxy na jízdní
kola, detekce jejich obsazenosti, lavičky, osvětlení a informační tabule,

o zálivy autobusových a trolejbusových zastávek;

Stavby: Aktivita Cyklodoprava

o odpočívadla a jejich vybavení lavičkami, stolky, osvětlení, informační
tabule a přístřešky,

o připojení sousedních nemovitostí maximálně v délce odpovídající šířce
řešené komunikace pro pěší souběžné s komunikací pro cyklisty,



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA VEDLEJŠÍ AKTIVITU
Bezpečnost a Cyklodoprava

• Výdaje na odůvodněné stavbou vyvolané investice:

o úpravy a přeložky stávajících pozemních komunikací a připojení
sousedních nemovitostí, stávajících inženýrských sítí, vodotečí, drážních
objektů a oplocení,

o provizorní komunikace a lávky pro pěší a cyklisty a přechodné dopravní
značení;

Výdaje musí být součástí položkového rozpočtu stavby podle předložené
projektové dokumentace



Projektová dokumentace

• Výdaje na zpracování:

o dokumentací v procesu EIA,

o dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace k oznámení o
záměru v území ,

o projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, nebo pro
ohlášení stavby ,

o projektové dokumentace pro provádění stavby, zadávací dokumentace
stavby, realizační dokumentace stavby ,

o dokumentace skutečného provedení stavby ,

o dokumentace návrhu dopravního značení,

o souvisejících průzkumů, geodetických zaměření, studií a posouzení,

o výdaje na zpracování doplňujících průzkumů, studií a posouzení ke stavbě
nesouvisejících s projektovými dokumentacemi do data kolaudace stavby.



Nákup pozemků a staveb

• nákup a vyvlastnění nemovitostí nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých
výdajů projektu; v případě že:

o je pořízení nemovitostí nezbytnou podmínkou realizace projektu,

o nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem ne starším než 6 měsíců

• výdaje na geodetické zaměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu.

• výdaje na úhradu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního
fondu

Více kap. 3.6 Specifických pravidel



Zabezpečení výstavby

o technický dozor investora, autorský dozor, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, …

inženýring projektu zahrnující projednání projektových dokumentací

Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

o výdaje na zpracování studie proveditelnosti, na výběrové a zadávací řízení.

Povinná publicita

o výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 13 Obecných
pravidel.

Bližší informace k dokladování způsobilých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 10
Specifických pravidel. Nezpůsobilé výdaje projektu jsou popsány ve Specifických
pravidlech kap. 3.4.5 a 3.5.5.



INDIKÁTORY

• Žadatel je povinen vybrat a naplnit indikátor, které odpovídají zvolené aktivitě a
náplni projektu.

• Plánovaná hodnota indikátoru je závazná.

• Jeho nedodržení může mít finanční sankce.

• Výběr indikátorů musí být v systému MS2014+ vyplněn

• Žadatel v žádosti o podporu vyplňuje výchozí a cílovou hodnotu, ke které se zavazuje
naplnit. K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít k datu ukončení realizace
projektu.

• Protože žadatel nevykazuje žádný indikátor výsledku, je nutné výsledky projektu
stručně popsat do textového pole „Co je cílem projektu?“ na záložce Popis projektu.
Zde žadatel slovně popíše konkrétní cíle projektu včetně očekávaných výsledků a
změn.



Aktivita Bezpečnost

• 7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
(indikátor výstupu)

Aktivita Cyklodoprava

• 7 61 00 – Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

• 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola

(indikátory výstupu)



PROJEKTY GENERUJÍCÍ PŘÍJMY

• Podporovány budou projekty, které negenerují příjmy podle čl. 61 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (tzv.
Obecné nařízení).

• Projekty mohou generovat tzv. jiné peněžní příjmy podle čl. 65 odst. 8 Obecného
nařízení . Bližší informace k projektům vytvářejícím příjmy mimo čl. 61 Obecného
nařízení jsou uvedeny v kap. 7.3 Obecných pravidel.



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

1) Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

• pro kladné hodnocení je nutné splnit veškerá stanovená kritéria
(napravitelná/nenapravitelná)

• lhůta MAS pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti je do 40
pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí.

2) Věcné hodnocení

• věcné hodnocení je prováděno u všech žádostí o podporu, které uspěly ve fázi
hodnocení přijatelnosti formálních náležitostí

• věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS

• cílem věcného hodnocení je vyhodnotit kvalitu projektů

• lhůta pro věcné hodnocení je do 20 pracovních dnů od ukončení fáze
formálních náležitostí a přijatelnosti

• projekt musí splnit min. hranici 25 bodů z celkových 50 bodů



PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

3) Schválení výběru projektů

• provádí Programový výbor MAS na základě návrhu Výběrové komise.

• lhůta pro jednání Programového výboru je 16 pracovních dnů od ukončení
fáze věcného hodnocení

4) Závěrečné ověření způsobilosti provádí CRR



















KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
společné pro obě aktivity



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
společné pro obě aktivity



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Bezpečnost





KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Cyklodoprava





IS KP14+

• Žadatel podává projekt pouze elektronicky prostřednictvím systému IS KP14+ v
rámci MS2014+

• Pro práci v systému je třeba užít podporované prohlížeče Internet Explorer a
Firefox, a to pouze v jejich nejnovějších verzích.

https://mseu.mssf.cz/ 

• Žadatel musí mít zřízen elektronický podpis před podáním/odesláním žádosti.

• IS KP2014+ - vyžaduje registraci – je třeba platná e-mailová adresa a telefonní číslo.

• Pro vyplnění žádosti slouží metodika Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+

• https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/P1_Postup-pro-podn-dosti-v-
MS2014_fin.pdf

https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/P1_Postup-pro-podn-dosti-v-MS2014_fin.pdf


• Registrace do portálu se provádí přes úvodní stránku mseu.mssf.cz

• Kliknutím na ikonu REGISTRACE v pravé části stránky se zobrazí registrační formulář

• Ten je nutné vyplnit a na závěr doplnit opsáním kontrolního kódu a odeslat stiskem
tlačítka na konci formuláře

• Poté dorazí SMS s potvrzovacím kódem, který se zadá do formuláře

• Na vámi uvedený mail dorazí aktivační odkaz, jehož zpuštěním je registrace
dokončena

• Na tentýž mail dorazí potvrzení s uživatelským jménem a tím je registrace
dokončená.

• Uživatelské jméno společně z heslem zadaným při registraci slouží k přístupu do
systému. Proto tyto údaje dobře uschovejte.

Odkaz: Postup pro registraci a přihlášení uživatele do portálu IS KP

https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/Registrace-a-pihlen-do-
portlu-IS-KP-14_v4.pdf

Postup k registraci v IS KP2014+



Postup k registraci v IS KP2014+ a založení 
žádosti o podporu





IS KP14+













Vyplnění vygenerované žádosti o podporu v 
IS KP14+

• Pro vyplnění žádosti slouží metodika Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+

https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/P1_Postup-pro-podn-dosti-v-
MS2014_fin.pdf

• Uživatel, který žádost o podporu založil, je určen jako Správce přístupů, má právo
přidělit/odebrat další uživatele. Rozlišujeme role čtenář (data jsou zobrazena pouze k
náhledu), editor (možnost zápisu změn) a signatář (podepisování předem definovaných
úkonů v rámci dané žádosti).

• Chcete-li nastavit přístupová práva k žádosti dalším osobám, musíte nejprve
prostřednictvím tlačítka „Nový záznam“ přidat prázdný formulář. V tomto formuláři zadejte
kód uživatelského jména, kterému chcete přidělit přístup k žádosti.

• Nastavení notifikace – prostřednictvím zadání e-mailové adresy či telefonního čísla Vám
přijdou informace o příchozích depeších atd.

• Vyplnění jednotlivých záložek v systému v rámci žádosti
Povinně se vyplňují žlutě podbarvená pole, šedě podbarvená pole jsou nepovinná a bíle
podbarvená jsou automaticky vyplňována systémem.

https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/P1_Postup-pro-podn-dosti-v-MS2014_fin.pdf


Vyplnění vygenerované žádosti o podporu v 
IS KP14+

Kontrola

• Tlačítko Kontrola slouží k ověření, zda jsou vyplněny všechny požadované údaje.
Systém automaticky dle předem definovaných kontrol ŘO ověří, zda jsou všechna
povinná data vyplněna a žádost je možné finalizovat. Pokud nejsou všechna data
vyplněna, zobrazí se odkaz na danou záložku, kde je možné příslušná data doplnit.
Kontrolu si můžete průběžně kdykoliv spustit během procesu vyplňování formuláře
žádosti o podporu.

Finalizace

• Stiskem tlačítka Finalizace se žádost uzamkne a je připravena k podpisu
prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. I během procesu finalizace
jsou spuštěny předem definované kontroly vyplnění všech povinných údajů formuláře
žádosti o podporu. Tedy i v případě, kdy zapomenete kontrolu provést stiskem tlačítka
Kontrola, při finalizaci ji automaticky provede systém. Není tedy možné finalizovat
nekompletní žádost.



Důležité odkazy

Zveřejnění výzvy na webu MAS Vyškovsko, z.s.

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/9-vyzva

Specifická pravidla pro žadatele

https://irop.mmr.cz/getmedia/0dd9323c-706e-4fef-b70c-e4a404d460d3/Specificka-
pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele

https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-
pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

Přílohy specifických a obecných pravidel

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/9-vyzva
https://irop.mmr.cz/getmedia/0dd9323c-706e-4fef-b70c-e4a404d460d3/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty


Důležité odkazy

Postup pro registraci a přihlášení uživatele do portálu IS KP 14

https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/Registrace-a-pihlen-do-portlu-IS-
KP-14_v4.pdf

Postup pro podání žádosti v MS2014+

https://www.masvyskovsko.cz/images/Dokumenty_MAS_2020/P1_Postup-pro-podn-
dosti-v-MS2014_1.4.pdf

https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/Registrace-a-pihlen-do-portlu-IS-KP-14_v4.pdf
https://www.masvyskovsko.cz/images/Dokumenty_MAS_2020/P1_Postup-pro-podn-dosti-v-MS2014_1.4.pdf


Děkuji za pozornost

Renata Jaklová, projektová manažerka 

725 137 765

masvyskovsko@seznam.cz

https://www.masvyskovsko.cz


