Nejčastější otázky a odpovědi v rámci 101. výzvy IROP
1) Může žadatel podat více žádostí nebo je jejich počet nějak omezen?
Počet podaných žádostí na jednoho žadatele/příjemce není nijak omezen.

2) Je možné zahrnout do způsobilých výdajů při pořízení elektromobilů i takzvaný "wallbox", tedy
malou nástěnnou nabíječku, pro elektromobily?
Ne, není to možné. Wallbox je dobíjecí stanice, která je v rámci výzvy č. 101 nezpůsobilá. Žádné typy
dobíjecích stanic nejsou způsobilé.

3) Váže se splnění kritéria přijatelnosti k projektu jako celku nebo ke každému objektu zvlášť? Musí
oba objekty zvlášť dosáhnout úspory 30 % nebo stačí když bude dosaženo za projekt jako celek?
Kritéria energetické účinnosti se posuzují pro každý objekt zvlášť, každý z objektů musí dosáhnout
úspory 30 %.
Upozorňujeme, že v rámci projektu nelze pouze pořídit budovu, která již v okamžiku pořízení bude
splňovat energetické parametry dané kritérii hodnocení.

4) Je možné v rámci dané výzvy realizovat projekt řešící rekonstrukci (modernizaci) kuchyně a
prádelny bez zásahu do obálky budovy?
Ne, to možné není, protože projekt musí vždy splnit energetické parametry výzvy, tzn. pokud v rámci
rekonstrukce nebudou splněna kritéria energetické náročnosti budovy, nelze projekt podpořit.
Rovněž toto nelze „obejít“ pořízením budovy, která již bude splňovat energetické parametry dané
kritérii hodnocení. Projekt vždy musí řešit buď pořízení budovy a její následnou rekonstrukci nebo
rekonstrukci nebo novostavbu nebo nákup vozidel pro sociální služby, a splnit energetické parametry
dané kritérii hodnocení.

5) Lze realizovat samostatně pouze úpravu venkovního prostranství před budovou (vedlejší aktivita)
nebo musíme realizovat také některou z hlavních aktivit (např. modernizaci či rekonstrukci
objektu)?
Nelze v projektu realizovat pouze vedlejší aktivity (venkovní prostranství před budovou), vždy musí být
realizována některá z hlavních aktivit. (projekt vždy musí řešit buď pořízení budovy a její následnou
rekonstrukci nebo rekonstrukci nebo novostavbu nebo nákup vozidel pro sociální služby, a splnit
energetické parametry dané kritérii hodnocení)

6) Je možné, aby žadatelem byl poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje sociální služby v
objektu, který je vlastněn nestátní neziskovou organizací? A poskytovatel soc. služeb by tak byl v
objektu v nájmu. Rekonstrukce objektu by byla předmětem realizace plánovaného projektu.
Žadatelem o dotaci by byl poskytovatel soc. služeb, předmětem projektu je rekonstrukce objektu,
ve kterém je žadatel v nájmu. Stávajícím vlastníkem předmětného objektu je nestátní nezisková
organizace.
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Ano, je to možné, protože nestátní nezisková organizace spadá do oprávněných žadatelů výzvy č. 101.
Povede-li projekt k technickému zhodnocení majetku, u něhož není žadatel/příjemce
vlastníkem/subjektem s právem hospodaření, je nutné, aby možnost provádět technické zhodnocení na
cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě, ve smlouvě o výpůjčce majetku, či jiném právním aktu
opravňujícím žadatele k užívání nemovitosti, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu
udržitelnosti projektu. Kopie dokumentů, které umožňují žadateli/příjemci technické zhodnocení
provádět (např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce apod.) budou doloženy jako příloha žádosti o
podporu.
K subjektům, jejichž majetek lze technicky zhodnocovat, blíže viz kap. 10 Obecných pravidel.
7) Je potřebná studie proveditelnosti i u projektu, ve kterém se bude žádat pouze o dotaci na
pořízení automobilu a administrativní zázemí kanceláře včetně jejího vybavení pro výkon sociální
služby?
Ano, studie proveditelnosti je vždy povinnou přílohou žádosti o podporu. Studii proveditelnosti je
povinen doložit každý žadatel o podporu, byť by šlo jen o nákup jednoho vozidla. Bez doložené studie
proveditelnosti nelze projekt vyhodnotit a nelze tedy ani podpořit.

8) Lze kompenzační pomůcky pořízené v rámci projektu půjčovat klientům za nějaký poplatek?
Případně zda existují pro takový poplatek nějaké limity?
Ne, nelze pořizovat kompenzační pomůcky za účelem půjčování klientům. Kompenzační pomůcky lze
pořídit pouze pro přímou práci s klienty. Pokud sociální služba nabízí klientovi kompenzační pomůcky
jako fakultativní činnost, tedy za úplatu, nelze tyto kompenzační pomůcky považovat za způsobilé v
rámci projektu.

9) Poskytovatel sociálních služeb má v plánu vybudovat zázemí pro sociální službu. Půjde o
rekonstrukci stávající části objektu, který není využíván. V současné době žadatel tuto sociální
službu neposkytuje, půjde o novou sociální službu, kterou si poté zaregistruje. Je tato situace
možná - vybudování zázemí pro vznik nové sociální služby?
Ano, lze žádat na novou sociální službu, která ještě není registrována. V rámci výzvy č. 101 žadatel při
podání žádosti nemusí mít službu zaregistrovanou, jen je třeba službu přihlásit k registraci dle zákona
č. 108/2016 Sb. do 6 měsíců od ukončení realizace projektu.
Současně však upozorňujeme na dodržení podmínek veřejné podpory, v případě varianty A:
Žadatel doloží Pověřovací akt ke dni podání žádosti o podporu. Žadatel, který není ke dni podání žádosti
o podporu pověřen výkonem SOHZ, přiloží dokument, ve kterém uvede, že Pověřovací akt bude
předložen nejpozději k datu vydání Právního aktu, na jehož základě bude podpora poskytnuta. Doložení
Pověřovacího aktu k datu vydání Právního aktu, na jehož základě bude podpora poskytnuta, provede
formou ŽoZ (viz kap. 16 Obecných pravidel). Dokumenty, které je žadatel povinen předložit nejpozději
k datu vydání právního aktu předkládá žadatel jako přílohu ŽoZ nejpozději do půl roku v případě SC 6.1.
Blíže viz kap. 2.6 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.
Předmětem Pověření musí být sociální služba, která je předmětem projektu.
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10) Pokud bychom pro sociální službu pořídili automobil, tak emisní limit 95 g CO2/km musí
splňovat jen vozidlo na konvenční palivo? V případě elektromobilu, CNG pohonu nebo vodíku
se tento limit neřeší?
Maximální emisní limit 95 g CO2/km musí splňovat všechna vozidla bez rozdílu.

11) Sociální služba by chtěla realizovat i stavební úpravy dvora svého sídla jako opravu parkoviště
pro služební vozidla. Součástí by byla i oprava plotu a brány. Dle vyjádření projektanta a
stavebního úřadu tyto stavební úpravy nevyžadují stavební řízení. Jsou takové výdaje
způsobilé?
Stavební úpravy jsou způsobilé, i když nevyžadují stavební řízení. Naopak uvedené opravy/udržování
jsou dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce nezpůsobilé.
Upozorňujeme, že uváděné výdaje spadají pod vedlejší podporované aktivity projektu.
Dále upozorňujeme, že pokud stavba nevyžaduje žádný z dokladů prokazující povolení k realizaci
stavebního záměru dle stavebního zákona, dokládá žadatel projektovou dokumentaci v rozsahu a
obsahu pro ohlášení stavby, a to dle platného znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů. Zároveň žadatel dokládá zjednodušený položkový rozpočet stavby.
Doporučujeme zpracovat rozpočet dle vzoru, který je přílohou č. 9 Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce.

12) V případě, že v rámci žádosti o finanční podporu budeme nakupovat automobil pro konkrétní
sociální službu, bude možné v rámci této žádosti žádat i o dovybavení této služby (např.
nábytek)?
Ano, v případě, že bude pořízen automobil, který bude splňovat emisní limit 95 g CO2/km, lze pořídit v
rámci projektu i vybavení sociální služby.
Upozorňujeme, že veškeré výdaje v rámci projektu musí být navázány na základní činnosti dle zákona
o sociálních službách, musí být tyto výdaje odůvodněny a musí splňovat zásadu 3E. Toto žadatel o
podporu popisuje do Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 3 Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce.

13) Je možné pořídit v rámci nákupu vozidla nebo vybavení také prodlouženou záruku?
Obecně jsou dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výdaje na záruky nezpůsobilý výdaj, tzn.
jakákoliv záruka nad rámec standardní zákonné záruky je nezpůsobilá. A to platí pro veškerý majetek
pořízený v projektu. V případě, že příjemce uplatní výdaj na záruku za jakost dodaného plnění ve smyslu
§ 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, postupuje podle
kap. 10.1 Obecných pravidel.

14) Můžeme podat žádost o podporu (zateplit celý objekt), když v objektu sídlí kromě výzvou
podporovaných služeb také domov pro seniory?
Ano, je možné podpořit objekt, kde sídlí také domov pro seniory. Upozorňujeme však, že v případě, kdy
bude pořízena/rekonstruována/stavěna budova, která nebude celá sloužit pouze sociální službě
podpořené z projektu, budou tyto výdaje poměrově kráceny, tzn. veškeré výdaje spojené s domovem
pro seniory budou v rozpočtu projektu vyčleněny jako nezpůsobilé výdaje.
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Dále upozorňujeme, že budova jako celek musí splňovat kritéria energetické účinnosti dané výzvou.

15) Musí být v případě pobytových služeb domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se
zdravotním postižením, týdenní stacionář a chráněné bydlení dodržen Materiálně-technický
standard i v případě, že předmětem projektu nejsou stavební úpravy pobytové části?
Ano, i když projekt řeší např. jen výměnu oken a zateplení vnější obálky, zázemí či společné prostory, je
nutné, aby byl MTS splněn. Nelze podpořit projekt, na jehož konci nebude daná sociální služba splňovat
MTS. Žadatel k žádosti o podporu doloží relevantní doklady (např. projektovou dokumentaci), ze
kterých toto bude možné při hodnocení ověřit.

16) Jak nastavit cílovou a výchozí hodnotu indikátoru 67510 Kapacita služeb a sociální práce
v případě:
a) pořízení pouze 4 ks vozidel
b) pořízení 4 ks vozidel a zároveň pořízení i vybavení sociální služby (asistenční technologie
nebo kompenzačních pomůcek)?
Indikátor 6 75 10 řeší kapacitu poskytovaných sociálních služeb. Jeho výchozí hodnota může být 0 nebo
i jakékoliv kladné číslo, záleží na konkrétním projektu.
V uvedeném příkladu může být výchozí hodnota 0 a cílová hodnota 4, a to v případě vzniku nového
zázemí. Může to tak být např. i v případě terénní služby (když služba obslouží pouze tolik klientů, kolik
má vozidel).
Jinak se obecně do výchozí hodnoty započítává stávající kapacita služby, tzn. nemusí být vždy odvislá
pouze od počtu pořízených automobilů. Ta by však zpravidla měla figurovat ve výpočtu cílové hodnoty
(dochází-li k navýšení kapacity).
Pokud ale půjde o ambulantní nebo pobytovou formu služby, bude zpravidla spíše hodnota stanovena
jako kapacita služby, resp. zařízení.
Vždy záleží na žadateli, jak hodnotu nastaví a smysluplně popíše do žádosti o podporu.
Pokud bude v rámci projektu pořizováno jakékoliv vybavení a pomůcky (nebo asistenční technologie),
nebude toto do výpočtu indikátoru vstupovat (pokud to nebude mít vliv na rozšíření kapacity služby).

4/4

