Příjem a hodnocení
žádostí o podporu
Seminář pro následující výzvy:

Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Výzva č. 14 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Výzva č. 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
pro sociálně vyloučené lokality
Mgr. Jan Tříska
KÚÚK Ústí nad Labem, 15. 12. 2015

Příjem žádostí o podporu
• Podání žádostí POUZE přes MS2014+
• Automatická registrace žádosti
• Automatické předložení na příslušné krajské oddělení
CRR
• Žadatel bude depeší informován o přidělených
manažerech projektu, kteří budou mít na starosti další
administraci projektu a komunikaci se žadatelem
v některých případech může probíhat administrace
projektu na jiném krajském oddělení CRR,
než je sídlo žadatele
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Hodnocení žádostí
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Hodnocení žádostí
Probíhá na příslušném krajském oddělení CRR
Fáze hodnocení (provádí CRR)
 kontrola přijatelnosti a kontrola formálních
náležitostí
 ex-ante analýza rizik
 ex-ante kontrola

Fáze výběru projektů (provádí ŘO IROP)
 výběr projektu
 příprava a vydání právního aktu
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Kontrola přijatelnosti a formálních
náležitostí
 provedena do 20ti pracovních dnů od podání žádosti
 probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí CRR
 eliminační kritéria (vždy odpověď „ANO“ x „NE“)

 v přijatelnosti musí být splněna všechna kritéria
stanovená výzvou (obecná i specifická) – v případě
nesplnění jakéhokoliv kritéria je žádost vyloučena
z dalšího hodnocení!
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Kontrola přijatelnosti a formálních
náležitostí
 v rámci kontroly formálních náležitostí lze vyzvat k
doložení maximálně dvakrát

 výzvy k doplnění/upřesnění jsou žadateli zasílány
formou depeší v MS2014+
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Kritéria formálních náležitostí
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek
Výzva č. 14 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Výzva č. 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
pro sociálně vyloučené lokality

Kritéria formálních náležitostí
1. Žádost je podána v předepsané formě
Přes MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/)
Ve finančním plánu projektu jsou nastaveny etapy projektu v minimální délce
3 měsíců.
2. Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
Statutární zástupce, popř. jim pověřená osoba na základě plné moci
3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované
náležitosti
Plná moc
V případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při podpisu žádosti.
Plné moci jsou uloženy v elektronické podobě v MS2014+.
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Kritéria formálních náležitostí
3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované
náležitosti
Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
Žadatel dokládá dokumentaci k zahájeným a ukončeným zadávacím a
výběrovým řízením, která provedl před podáním žádosti o podporu. Výčet
dokumentace k předložení je uveden v kap. 5 Obecných pravidel.
Doklady o právní subjektivitě žadatele
Právní subjektivitu nemusí dokládat:
 kraje a jimi zřizované organizace
 obce a jimi zřizované organizace
 organizační složky státu
 příspěvkové organizace organizačních složek státu
 státní podniky
 státní organizace
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Kritéria formálních náležitostí
Doklady o právní subjektivitě žadatele
Nestátní neziskové organizace: zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací
listinu nebo jiný dokument o založení a stanovy, ve kterých musí být ustanovení o
vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona.
U 14. a 15. výzvy (školky) doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti
práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti školství, a prokáže že účelem hlavní
činnosti není vytváření zisku.
Církve a náboženské společnosti, evidované (církevní) právnické osoby: výpis z
Rejstříku evidovaných církví a náboženských společností nebo výpis z Rejstříku
evidovaných právnických osob.
U 14. a 15. výzvy (školky) doloží čestné prohlášení , že daný subjekt vykonává
veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo v oblasti
školství.
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Kritéria formálních náležitostí
Doklady o právní subjektivitě žadatele
Dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace: zřizovací či
zakládací listinu nebo jiný dokument o založení.
U 14. a 15. výzvy (školky) doloží čestné prohlášení , že daný subjekt vykonává
veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo v oblasti
školství.
Organizace zakládané obcemi nebo kraji: zřizovací či zakládací listinu nebo jiný
dokument o založení.
U 14. a 15. výzvy (školky) doloží čestné prohlášení , že daný subjekt vykonává
veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo v oblasti
školství.
Organizace zakládané obcemi nebo kraji: zřizovací či zakládací listinu nebo jiný
dokument o založení.
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Kritéria formálních náležitostí
Doklady o právní subjektivitě žadatele
Veřejná výzkumná instituce: zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací
listinu nebo jiný dokument o založení.
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Kritéria formálních náležitostí
Upozornění!
V dokumentech musí být ustanovení, které doloží veřejně
prospěšnou činnost organizace v oblasti ochrany kulturního
dědictví, a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření
zisku.
Ostatní výše neuvedené právnické osoby
výpis z Obchodního rejstříku, který v době podání žádosti
nesmí být starší 3 měsíců.
Fyzické osoby podnikající
výpis z Živnostenského rejstříku, který v době podání žádosti
nesmí být starší 3 měsíců.

Kritéria formálních náležitostí
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují
požadované náležitosti
Studie proveditelnosti
Osnova Studie proveditelnosti je přílohou č. 2 (u 14. a 15. výzvy příloha č. 4)
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
Slouží k posouzení realizovatelnosti a potřebnosti projektu.
Výpis z rejstříku trestů
Dokládají všichni statutární zástupci organizací zakládaných krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí, nestátních neziskových organizací, církví
a církevních organizací.
Výpis z rejstříku trestů v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců.
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Kritéria formálních náležitostí
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují
požadované náležitosti
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem
projektu:
• Výpisy z katastru nemovitostí a list vlastnictví k nemovitosti, která bude
předmětem projektu.
• Nájemní smlouvu – nájemní vztah musí být v době podání žádosti
zapsán v katastru nemovitostí. Pronajímatelem nesmí být fyzická osoba
nepodnikající.

Upozornění!
Povede-li projekt k technickému zhodnocení pronajatého majetku, je nutné,
aby možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena
v nájemní smlouvě, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu
udržitelnosti projektu.
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Kritéria formálních náležitostí
Výzva č. 14 a 15
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující územní řízení
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující územní řízení
 Územní rozhodnutí s nabytím právní moci – pokud se projekt týká stavby
 Územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení
– pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí

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

pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení nebo žádost o stavební povolení nebo ohlášení
potvrzené stavebním úřadem
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Kritéria formálních náležitostí
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
v podrobnosti pro vydání stavebního povolení.
 Projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení
 Projektová dokumentace v podrobnosti pro ohlášení stavby, pokud stavba nevyžaduje
stavební povolení.
 Zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby, v případě že již byla
zpracována.

Položkový rozpočet stavby
 Dle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2014 ve formě
oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v
rozpočtovém formátu *.XC4
 Musí v něm být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy)
 V případě, že proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby, předkládá žadatel také
vysoutěženou cenovou nabídku
Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Upozornění!
Stavební povolení, pak musí být doloženo nejpozději do dne vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
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Kritéria formálních náležitostí
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují
požadované náležitosti
Seznam objednávek – přímých nákupů
žadatel do formuláře (viz příloha č. 10 Obecných pravidel) vypíše
všechny uskutečněné objednávky – přímé nákupy ve výši od 100 tis.
do 400 tis. Kč bez DPH, které se vztahují k projektu, a provedl je před
podáním žádosti o podporu.
Průzkum trhu: dokládá se pouze ve vztahu k plánovaným výdajům
hlavních aktivit projektu, které nejsou součástí položkového rozpočtu
stavby. Žadatel popíše mechanismus odvození jednotlivých cenových
položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu.

Kritéria formálních náležitostí
Výzva č. 14 a 15
Výpis z Rejstříku škola školských zařízení
 Doloží žadatel, který je v tomto rejstříku zapsán
 Výpis nesmí být v době podání žádosti o podporu starší 3 měsíců.

Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
výzvy
Projekt zaměřen na podporu revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných
na seznam UNESCO, památek zapsaných na Indikativní seznam světového
dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národní kulturní památky k 1. 1.
2014 nebo památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních
památek k 1. 1. 2014.
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy
• zahájení/ukončení realizace projektu - 1. 1. 2014 - 31. 12. 2020
• termín ukončení realizace projektu je po datu podání žádosti o podporu
• dodržení procentní míry podpory pode typu žadatele
• cílové skupiny jsou v souladu s cílovými skupinami uvedenými ve výzvě
• na záložce Popis projektu jsou popsány plánované výsledky projektu
• správně zvolený indikátor projektu a způsob jeho výpočtu
• místo realizace projektu – území ČR mimo území hl. města Prahy
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Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce
 Nejedná se o fyzickou osobu nepodnikající
 Žadatel je vlastníkem předmětu projektu nebo subjektem s
právem hospodaření zapsaným v KN nebo pronajímatelem,
přičemž nájemní právo je ke dni podání žádosti zapsáno v KN a
pronajímatelem není fyzická osoba nepodnikající
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových výdajů
 Min. výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč
 Max. výše celkových výdajů seznam národních kulturních
památek, indikativní seznam NKP, indikativní seznam UNESCO:
123 282 000 Kč seznam UNESCO: 246 565 000 Kč
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Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Výsledky projektu jsou udržitelné
Bude popsáno ve studii proveditelnosti.
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit
IROP
Udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost
mužů a žen.
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
Bude popsáno ve studii proveditelnosti.
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Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory
Žadatel doloží
 Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků
z jiných projektů financovaných z komunitárních programů
nebo jiných fondů Evropské unie,
 Čestné prohlášení žadatele, že nesplňuje definici podniku
v obtížích
Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
 Výpis z Rejstříku trestů
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Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku
2020
Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba projektu na konkrétní
kapitolu Integrované strategie pro podporu kultury do roku 2020.

Projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických zařízení,
jako jsou volnočasová zařízení, lázeňskénprovozy, ubytovací a
stravovací kapacity
Bude popsáno ve studii proveditelnosti.
Výdaje na hlavní aktivity odpovídají tržním cenám
Bude ověřeno z průzkumů trhu.
Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu
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Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu
 Bude popsáno ve studii proveditelnosti.
Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na
hlavní aktivity projektu
 Bude ověřeno ze studie proveditelnosti a z rozpočtu projektu.
U každé položky musí být uvedeno, zda se vztahuje k hlavní
nebo vedlejší aktivitě.
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Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty
ukazatelů, stanovené ve výzvě.
Finanční čistá současná hodnota je nižší než 0 a ekonomická čistá současná
hodnota je vyšší než 0. Pokud je ekonomická čistá současná hodnota nižší
než 0, žadatel ve studii proveditelnosti zdůvodní proč a popíše v čem spočívají
přínosy projektu, které nebylo možné kvantitativně vyjádřit.
Památka je uvedena na některém z níže uvedených seznamů:
 Seznam světového dědictví UNESCO
 Indikativní seznam světového dědictví UNESCO
 Seznam národních kulturních památek k 1.1.2014
 Indikativní seznam národních kulturních památek k 1.1.2014
Žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené památky
 Bude součástí studie proveditelnosti.
28

Kritéria věcného hodnocení
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Kritéria věcného hodnocení
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Projekt řeší stavebně-technický stav památky
20 bodů - Projekt řeší havarijní stavebně-technický stav památky.
10 bodů - Projekt řeší nevyhovující stavebně-technický stav památky.
0 bodů - Projekt neřeší havarijní / nevyhovující stavebně-technický stav
památky
památka je ve velmi dobrém nebo vyhovujícím stavebně-technickém stavu,
nebo není ve velmi dobrém/vyhovujícím stavebně-technickém stavu,
ale projekt není zaměřen na jeho řešení
Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky
10 bodů - Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky pro
veřejnost.
0 bodů - Projekt nezpřístupňuje dosud nezpřístupněné prostory památky
pro veřejnost.

Kritéria věcného hodnocení
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Projekt řeší dobu zpřístupnění památky
10 bodů
Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň po 3 a více dnů
týdně v průběhu celého roku (každý den po dobu alespoň 5 hodin).
5 bodů
Projekt zpřístupní památku pro veřejnost po 2 a méně dnů v týdnu
v průběhu celého roku (každý den po dobu alespoň 5 hodin).
3 body
Projekt umožňuje pouze nepravidelné nebo sezonní zpřístupnění
památky pro veřejnost.
Projekt řeší obnovu památkových hodnot památky
10 bodů
Projekt řeší obnovu exteriéru i interiéru památky. Součástí projektu
jsou restaurátorské práce.
5 bodů
Projekt řeší obnovu exteriéru nebo interiéru památky. Součástí
projektu jsou restaurátorské práce / Projekt umožňuje obnovu
exteriéru i interiéru památky. Součástí projektu nejsou restaurátorské práce.
0 bodů
Projekt není zaměřen na obnovu exteriéru ani interiéru památky.

Kritéria věcného hodnocení
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Projekt řeší obnovu parků a zahrad u památek
10 bodů
Součástí projektu je obnova parků a zahrad u památek.
0 bodů
Součástí projektu není obnova parků a zahrad u památek

Projekt zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení
10 bodů
Projekt zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení.
0 bodů
Projekt nezvyšuje ochranu památky a její zabezpečení
Projekt řeší rekonstrukci nebo budování expozic a depozitářů
10 bodů
Projekt řeší rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů
nebo budování nových expozic a depozitářů.
0 bodů
Projekt neřeší rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů
nebo budování nových expozic a depozitářů

Kritéria věcného hodnocení
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

Projekt je zaměřen na digitalizaci památky a/nebo mobiliáře
a zpřístupnění výstupů digitalizace
10 bodů
5 bodů
0 bodů

Součástí projektu je digitalizace památky
a / nebo mobiliáře, včetně zpřístupnění výstupů digitalizace.
Součástí projektu je digitalizace památky
a / nebo mobiliáře, bez zpřístupnění výstupů digitalizace.
Součástí projektu není digitalizace památky ani mobiliáře

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný
10 bodů

0 bodů

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný
a respektuje technologické prodlevy v závislosti na charakteru projektu (např. roční období, specifické postupy
a technologie)
Harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný.

Kritéria věcného hodnocení
Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti
a způsoby jejich eliminace

5 bodů
3 bodů
0 bodů

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti, ale nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace
V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi
i ve fázi udržitelnosti a nejsou uvedeny způsoby jejich
eliminace

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout,
je 55 ze 105.

Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
výzvy
Z popisu projektu a projektové dokumentace je zřejmé, že se jedná o projekt
na výstavbu, rekonstrukci či stavební úpravy a na pořízení vybavení za účelem
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a dostupných zařízení následujícícho
typu:
 mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů (včetně tedy mateřských škol určených pro vzdělávání dětí
zaměstnanců),
 dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015
Sb., služby péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (např.
zařízení typu jesle),
 spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle nového
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra,
předškolní kluby).
 Žadatel musí nedostatečnou kapacitu odůvodnit.
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Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy
zahájení/ukončení realizace projektu (1. 1. 2014 - 30. 9. 2018),
popis cílových skupin a dopad projektu na ně,
dodržení procentní míry podpory z ERDF, SR, žadatel,
správně zvolený indikátor projektu a způsob jeho výpočtu,
termín ukončení realizace projektu je po datu podání žádosti o podporu,
místo realizace projektu:
14. výzva
území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na
jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl.
m. Prahu,
15. výzva
území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž
území se nachází sociálně vyloučená lokalita, mimo hl. město
Prahu,
nebo na území sociálně vyloučené lokality se schválenou strategií
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám –
uvedeno v příloze č. 2 Specifických pravidel.
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Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu:
 zařízení péče o děti do 3 let,
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti
předškolního vzdělávání a péče o děti (další právnické osoby v tomto
výčtu blíže nespecifikované, fyzické osoby podnikající),
 kraje a jimi zřizované a zakládané organizace,
 obce a jimi zřizované a zakládané organizace (vč. dobrovolných
svazků obcí a jimi zřizovaných a zakládaných organizací),
 nestátní neziskové organizace,
 církve a církevní organizace,
 organizační složky státu (dále „OSS) a jejich příspěvkové organizace.
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Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových
způsobilých výdajů
 minimální výše celkových způsobilých výdajů 750 000 Kč,
 maximální výše celkových způsobilých výdajů 60 000 000 Kč.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů
 výdaje hlavní aktivity min. 85 % z celkových způsobilých výdajů
 výdaje na vedlejší aktivity max. 15 % z celkových způsobilých
výdajů
 nákup pozemků a staveb maximálně do výše ceny zjištěné
znaleckým posudkem
 výdaje za nákup pozemků maximálně ve výši 10 % celkových
způsobilých výdajů projektu
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Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Výsledky projektu jsou udržitelné
 V kapitole 17 Studie proveditelnosti je popsáno zajištění
udržitelnosti projektu.
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost
mužů a žen)
 Projekt musí mít pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální
priority.
 V žádosti o podporu musí být uveden popis vlivu na horizontální
priority.
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
 Popis potřebnosti projektu v kapitole 6 Studie proveditelnosti.
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Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory
 Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou podporu ve
smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
 Při poskytovány podpory v rámci této výzvy nedochází k naplnění
čtvrtého definičního znaku veřejné podpory „Ovlivnění obchodu
mezi členskými státy“. V případě zařízení péče o děti do tří let a
předškolního vzdělávání není předpokládáno, že by kapacity byly
využívány mimo spádovou oblast či reálnou dojezdovou vzdálenost,
dále je omezeno využívání zařízení dětmi ze zahraničí, a to
především kvůli jazykové bariéře, kdy v předškolním stupni
vzdělávání je kladen důraz na vedení výuky v rodném jazyce.
 Aktivity budou mít pouze lokální dopad a nebude ovlivněn trh a
spotřebitel v sousedních členských státech.
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Obecná kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
 Souhlas s čestným prohlášením v IS KP14+
 Statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele,
nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný
čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství
nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování
zájmů EU
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Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020.
Ve Studi proveditelnosti je uvedena vazba projektu na konkrétní kapitolu
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období
2015-2020.
Uvedení této vazby není relevantní pro projekty zaměřené na zařízení péče o
děti do 3 let věku.
Projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na roky 20162018
Bude popsáno v žádosti a ve studii proveditelnosti.
Uvedení této vazby není relevantní pro projekty zaměřené na zařízení péče o
děti do 3 let věku.
Projekt vede k rozšíření stávající kapacity zařízení
Bude popsáno v žádosti a ve studii proveditelnosti. Projekt musí vést k
rozšíření stávající kapacity zařízení, nebo se jedná o zařízení zcela nové.
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Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území
Bude popsáno ve studii proveditelnosti a bude doloženo dokumenty jako
např. demografická analýza, informace o nepřijetí dětí v předchozím
přijímacím řízení, vyjádření, spádových obcí, očekávaný vývoj v obci.

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost
vzdělávacích zařízení
Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení
včetně kompenzačních pomůcek pro výuku.
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Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Kritéria pro příjem do zařízení nejsou diskriminační pro
žádnou skupinu uchazečů
 žadatel ve studii proveditelnosti uvede přijímací kritéria pro
výběr dětí do zařízení
 k prokázání nediskrimačního přístupu se doporučuje zohlednit
při stanovení kritérií „Doporučení veřejného ochránce práv k
naplňování práva a rovného zacházení v přístupu k
předškolnímu vzdělávání“ dostupné na www.ochrance.cz
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Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci
marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s
potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním)
Nejsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do následujích zařízení:
 do zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením nebo
do jejich přípravných tříd,
 do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných
opatření pro více než 40 % dětí,
 do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se zdravotním
postižením v běžném zařízení.
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Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k
realizaci a udržitelnosti projektu
Zajištění těchto kapacit uvádí žadatel ve Studii proveditelnosti.
Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám
 Každá položka rozpočtu projektu, vztažená k pořízení staveb, technologií a
zařízení je přiřazena k některé plánované, zahájené nebo ukončené
veřejné zakázce (mimo přímé nákupy).
 Hodnoty výběrových/zadávacích řízení na pořízení staveb odpovídají
ocenění podle položkového rozpočtu stavby.
 Hodnoty výběrových/zadávacích řízení na pořízení technologií a zařízení
odpovídají provedeným průzkumům trhu (povinná příloha žádosti o
podporu) a průzkumy trhu se opírají o reálné podklady.
 Pokud se v položkovém rozpočtu vyskytují komplety, je uveden způsob
stanoven jejich ceny (co vše obsahují).
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Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu
MŠ a ZŠ
 Bude ověřeno na základě seznamu schválených projektů z Národního
fondu pro podporu MŠ a ZŠ.
Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této strategie.
 Ve studii proveditelnosti bude popsán soulad se schválenou strategií
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).
 Relevantní pouze pro výzvu č. 15
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Specifická kritéria přijatelnosti
Výzva č. 14 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně
hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě
 Je sledována finanční čistá současná hodnota – kritérium je
splněno, pokud je finanční čistá současná hodnota nižší než 0.
 Údaje jsou dostupné z eCBA, která je součástí MS2014+.
 Nerelevantní pro projekty, které nemají povinnost eCBA vyplňovat.
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Kritéria věcného hodnocení
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Kritéria věcného hodnocení
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti
a způsoby jejich eliminace

5 bodů
3 bodů
0 bodů

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti, ale nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace
V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi
i ve fázi udržitelnosti a nejsou uvedeny způsoby jejich
eliminace

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout,
je 55 ze 105.

Kritéria věcného hodnocení
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný
10 bodů

0 bodů

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný
a respektuje technologické prodlevy v závislosti na charakteru projektu (např. roční období, specifické postupy
a technologie)
Harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný.

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální možnou dobu
15 bodů
10 bodů
0 bodů

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně
Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu
od 6 do 8 hodin denně
Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně
než 6 hodin denně

Kritéria věcného hodnocení
Výzva č. 14 a 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let
10 bodů
0 bodů

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let
Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství
(zeleň, herní prvky)
5 bodů
0 bodů

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství
Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství

Ex-ante analýza rizik
Provádí CRR
- pro projekty, které prošly úspěšně hodnocením
- na základě jejího výsledku provede u vybraných projektů ex-ante kontrolu

Ověřuje se riziko
 nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu,
 nesouladu realizace projektu s Podmínkami právního aktu a dalšími
závaznými postupy a pokyny pro příjemce
 nedodržení podmínek zadávacího řízení podle platného zákona
o veřejných zakázkách
 vzniku nezpůsobilých výdajů při realizaci projektu
 vzniku dvojího financování projektu
 nenaplnění udržitelnosti projektu
 nedosažení plánovaných indikátorů
 podvodu a korupčního jednání
 nehospodárnosti a neefektivnosti
55

Ex-ante kontrola
Provádí se na základě výsledků ex-ante analýzy rizik
 zahrnuje oblasti, které ex-ante analýza rizik vyhodnotila jako rizikové.

Forma
 administrativního ověření – ověření na základě předložených
dokladů,
 kontroly na místě - veřejnosprávní kontrola.

Možné krácení výdajů na základě výsledku kontroly
 ve způsobilých výdajích jsou zahrnuty nezpůsobilé aktivity,
 aktivity, které mohly být nebo již byly realizovány na základě chybně
provedeného výběrového řízení,
 výdaje nebyly vynaloženy v souladu se zásadami 3E.
Upozornění!
Projekt může být vyřazen z procesu hodnocení, pokud ex-ante kontrola zjistí
porušení podmínek stanovených výzvou.
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Výběr projektů
Provádí ŘO IROP na základě výsledků hodnocení provedeného CRR
Podkladem pro výběr je
 zápis podepsaný ředitelem CRR, který deklaruje, že hodnocení a kontroly
projektů proběhly podle stanovených postupů, seznam všech projektů, které
prošly hodnocením, v rozdělení na projekty doporučené a nedoporučené k
financování, seznam náhradních projektů.
 Ve fázi výběru projektů není možné měnit hodnocení žádostí o podporu!

 Počet podpořených projektů je limitován výši alokace na výzvu.

ŘO IROP znovu nehodnotí
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Vydání právního aktu – Rozhodnutí o
poskytnutí dotace
Právní akt upravuje minimálně tyto oblasti:
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informace o příjemci
informace o projektu
povinnosti a práva příjemce
povinnosti a práva ŘO IROP
sankce za neplnění povinností

Žádost o přezkum výsledku hodnocení
Žadatel může podat žádost o přezkum hodnocení v každé části
hodnocení žádosti, ve které neuspěl
• po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí
• po věcném hodnocení
• po ex-ante kontrole
Podává se do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výsledku, a to:
• elektronicky v MS2014+,
• prostřednictvím odkazu na webových stránkách www.dotaceeu.cz,
• písemně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových
stránkách www.dotaceeu.cz.

59

Žádost o přezkum výsledku hodnocení
Přezkumné řízení provádí ŘO IROP:
 do 30 kalendářních dní od doručení žádosti o přezkum (ve
složitějších případech do 60 pracovních dní)
Na základě výsledku přezkumného řízení:
 žádost postoupí do další fáze hodnocení
 žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení
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Děkuji Vám za pozornost.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
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Vinohradská 46, 120 00 Praha 2

tel.: +420 221 580 201

www.crr.cz

