Seminář pro žadatele a příjemce
k 7. a 8. výzvě MAS FrýdlantskoBeskydy

12. 9. 2018, Obecní úřad Čeladná

Informace o MAS
•

územní působnost je vymezena katastrálním územím 12 zakladatelských obcí
– Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod
Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry.

•

35 členů – společenství obcí, podnikatelů a neziskových organizací na venkově

•

Sídlo: Obecní úřad, Čeladná 1

Informace o MAS
•

Konzultace: Martina Havelková, Zuzana Pavlisková, Monika Martináková -PRV

•

Úřední hodiny: dle telefonické domluvy

•

Web: www.masfrydlantskobeskydy.cz,

•

Facebook: Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy

•

Dotace ze 3 operačních programů: Integrovaný regionální operační program,
Operační program zaměstnanost a Program rozvoje venkova

Program semináře
•

Představení výzev

•

Proces hodnocení a výběr projektů

•

MS 2014+ Postup při zakládání výzvy

Představení výzvy č. 7
•
•
•
•
•

Číslo výzvy MAS: 7. Výzva
Číslo výzvy v ISKP2014+: 193/06_16_075/CLLD_16_01_054
Název výzvy v ISKP2014+: 7.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-školy
Druh výzvy: kolová
Datum a čas vyhlášení výzvy a datum zahájení příjmu žádostí: 10. 9. 2018
13:30
• Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 12. 10. 2018 13:30
• Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2021

Představení výzvy č. 7
•

Celková částka dotace: 5 000 000 Kč

•

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena

•

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 500 000 Kč

•

Míra podpory: 95 %

Představení výzvy č. 8
• Číslo výzvy MAS: 8. Výzva
• Číslo výzvy v ISKP2014+: 194/06_16_075/CLLD_16_01_054
• Název výzvy v ISKP2014+: 8.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP- zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání
• Datum a čas vyhlášení výzvy a datum zahájení příjmu žádostí: 10. 9. 2018
13:30
• Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 12. 10. 2018 13:30
• Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2021

Představení výzvy č. 8
•

Celková částka dotace: 2 354 572,00 Kč

•

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena

•

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 177 286,00 Kč

•

Míra podpory: 95 %

Představení výzvy – závazné dokumenty
Obecná pravidla - závazná pro všechny specifické cíle a výzvy
Specifická pravidla - Pro každou výzvu samostatný dokument Podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnotící kritéria,
povinné přílohy …
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 68. výzvy: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Představení výzvy – oprávnění žadatelé
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

školy a školská zařízení v oblasti základního, středního vzdělávání a vyšší odborné
školy
Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání (relevantní pouze pro 8.
výzvu).
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce, kraje
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace
organizační složky státu (dále jen „OSS“)
příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“).

Představení výzvy – oprávnění žadatelé
UPOZORNĚNÍ:

Výzva č. 7: ZŠ, SŠ a VOŠ
• Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost
v oblasti školství a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně
zapsána. Hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku.
Výzva č. 8: zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost
v oblasti práce s dětmi a mládeží, v oblasti školství nebo v oblasti vzdělávání,
školení a osvěty. Činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána.
Hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku.

Představení výzvy – oprávnění žadatelé
UPOZORNĚNÍ
• Dalšími subjekty, podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit, jsou subjekty,
které mají zapsanou volnou živnost č. 72 „mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ a pro 8. výzvu navíc tzv.
autorizované osoby podle zákona č. 179/2006 Sb., v platném znění.
• Tato aktivita není určena pro praktické základní školy, speciální základní školy,
základní umělecké školy – relevantní pro 7. výzvu.

• Tato aktivita není zaměřena na podporu vysokých škol – relevantní pro 8. výzvu

Představení výzvy – podporované aktivity
Aktivita: Infrastruktura pro základní školy:
• musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP
• Aktualizace MAP k 17.9, jednou za půl roku
Aktivita: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
• Projektové žádosti musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP nebo s
Krajským akčním plánem vzdělávání.

Představení výzvy – podporované aktivity
Hlavní zaměření projektu musí vést k:
a) zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na
trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi
b) budování bezbariérovosti (relevantní pro 7. výzvu),

c) zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu (relevantní pro 7. výzvu),
8. výzva
Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové,
neformální nebo celoživotní vzdělávání v území.

Představení výzvy – podporované aktivity
Aktivita: Infrastruktura pro základní školy a Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní učení:
Klíčové kompetence IROP jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání (RVP ZV):
• Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
• Člověk a jeho svět,
• Matematika a její aplikace,
• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
• Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV,
• Environmentální výchova

Představení výzvy – podporované aktivity
Aktivita: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Podporované obory klíčových kompetencí v přírodních vědách, technických a
řemeslných oborech jsou vyjmenovány v příloze č. 8A Specifických pravidel.
Aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Podporované obory klíčových kompetencí v přírodních vědách, technických a
řemeslných oborech jsou vyjmenovány v příloze č. 8B Specifických pravidel.

Představení výzvy – podporované aktivity
Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve
vazbě na další klíčové kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory.
Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem,
pokud bude v MAP/KAP v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence
IROP daného zařízení označena klíčová kompetence práce s digitálními
technologiemi.

Představení výzvy – podporované aktivity

Upozornění:
• Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ/SŠ/VOŠ ve smyslu nového IZO
(Identifikátor školy/zařízení) nebo nové budovy pro aktivity zájmového,
neformálního nebo celoživotního vzdělávání.
• Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících budov pouze z důvodu
nevyhovujícího technického stavu.

Představení výzvy – podporované aktivity
Hlavní podporované aktivity:
• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol, středních a vyšších
odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí (výzva č. 7),
• stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání (výzva č. 8).
• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb),
• nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
• pořízení vybavení budov a učeben,
• pořízení kompenzačních pomůcek,
• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu (dle přílohy č. 7A a 7B těchto Pravidel)
(výzva č. 7)

Představení výzvy – podporované aktivity
Vedlejší aktivity projektu
• demolice související s realizací projektu,
• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy (výzva č. 7),
• úpravy zeleně a venkovního prostranství,
• projektová dokumentace,
• EIA,
• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
• pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace
zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
• povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

Představení výzvy – podporované aktivity
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu
UPOZORNĚNÍ: Rozložení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu je předmětem
kontroly CRR při závěrečném ověření způsobilosti projektu.

Představení výzvy – podporované aktivity

Bezbariérovost
• Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění
volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor
podpořených z IROP.
• Všechny stavebně upravené prostory z IROP musí být bezbariérové.

Představení výzvy – způsobilost výdajů
•

Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním znění

•

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 68. výzvy IROP

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-adostupnosti-Infrast

Představení výzvy – způsobilost výdajů
Způsobilé výdaje na hlavní aktivity:
• Stavby – přístavby, nástavby, stavební úpravy,
• Nákup pozemků a staveb – do 10 % CZV
• Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor
• DPH
• Budování a modernizace související inženýrské sítě (7. výzva)
• Vnitřní konektivita a připojení k internetu (7. výzva)

Představení výzvy – způsobilost výdajů

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity:
• demolice,
• úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení
• Zabezpečení výstavby
• Projektová dokumentace stavby, EIA
• Nákup služeb, které jsou součástí pořízení majetku
• Povinná publicita
• DPH

Představení výzvy – povinné přílohy
1. Plná moc - pokud podepisuje statutární zástupce, je příloha nerelevantní
2. Zadávací a výběrová řízení – pouze uzavřená smlouva na plnění zakázky,
případně dodatky k ní
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele - obce, kraje a jimi zřizované
organizace právní subjektivitu nedokládají
4. Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
5. Studie proveditelnosti – dle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických
pravidel
6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem
projektu – výpis z katastru nemovitosti ne starší 3 měsíců

Představení výzvy – povinné přílohy
7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující územní řízení
8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s
nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
• Stačí předložit žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené
stavebním úřadem (povinnost doložit nejpozději do vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Představení výzvy – povinné přílohy
9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby
• zpracovaná autorizovaným projektantem,
• ověřená stavebním úřadem, resp. PD, která je součástí žádosti o SP,
• PD pro provádění stavby, jeli –již zpracována

Představení výzvy – povinné přílohy
10. Položkový rozpočet stavby
• Projektová dokumentace ve stupni pro SP – doloží se stanovení výdajů za stavbu/stavební
práce v členění podle způsobu jejich financování (zjednodušená tabulka –hlavní/vedlejší
výdaje, způsobilé/nezpůsobilé výdaje).
• Ve stupni PD pro realizace stavby – položkový rozpočet stavby (stavební rozpočet je nutno
členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, v pdf a v elektronické
podobě jako výstup z rozpočtového softwaru.

• Ukončení ZŘ/VŘ – dtto + vysoutěžený položkový rozpočet stavby

Představení výzvy – povinné přílohy
11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení – relevantní pro
výzvu č. 7 Infrastruktura základních škol, středních škol a
vyšších odborných škol
14. Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a
zaměstnavatelem – relevantní pouze pro aktivitu Infastruktura
středních škol a vyšších odborných škol

Představení výzvy - Indikátory
5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení
• Povinné indikátory
• Žadatel v žádosti o podporu vyplňuje cílovou hodnotu a datum, ke kterému se zavazuje ji
naplnit.
• K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít nejpozději k datu ukončení realizace
projektu.

Příloha č. 3 Specifických pravidel

Otázky a odpovědi
Je pravda, že schodolez není řešení bezbariérovosti?
Schodolez z pohledu ŘO IROP je možné alternativní řešení bezbariérovosti. Záleží na přístupu stavebního
úřadu, zda schodolez povolí a záleží na zřizovateli/žadateli, kterým způsobem chce bezbariérovost školy
realizovat.
Je možné vybudovat venkovní učebny pro přírodní vědy, tedy s vazbou na klíčové kompetence s kabinetem
apod.?

Tento případ je možné podpořit jako hlavní aktivitu. Neplatí pro venkovní altánek pro aktivity mimo výuku
klíčových kompetencí, to je možné podpořit jako vedlejší aktivitu.

Otázky a odpovědi
Projekt řeší prostor na výuku rozdělený příčkou, část je učebna zaměřená na klíčové kompetence, a druhá
část je šatna. Je příčka způsobilý výdaj?
Všechno, co se nachází v části, kde bude učebna, je způsobilé, včetně příčky. To, co se nachází na druhé
straně příčky, v tomhle případě šatna, je nezpůsobilé.

Otázky a odpovědi
Kuchyň podle specifických pravidel není způsobilá, týká se to i kuchyně, které slouží jako dílna pro výuku?
Nezpůsobilým výdajem jsou „výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení kuchyně či jídelny určené k
stravování žáků“. Pokud je jedná o cvičnou kuchyň pro pracovní činnosti, předmět bude v souladu s ŠVP a v
souladu s MAP, bude prokázána vazba na klíčové kompetence, je možné záměr realizovat.

Chyby v projektech
Žádost je podána v předepsané formě
• nesoulad mezi informacemi v žádosti o podporu v MS2014+ a ve studii proveditelnosti, nesoulad mezi
jednotlivými přílohami (např. studie proveditelnosti vs. projektová dokumentace).

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované
v dokumentaci k výzvě
• některá z povinných příloh chybí,
• některá z požadovaných příloh není úplná (např. žádost o stavební povolení, studie), nebo není
doložena v požadovaném formátu (např. položkový rozpočet stavby).

Chyby v projektech
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy
•

projekt se skládá z více izolovaných částí a zároveň řešení v jedné z těchto částí neodpovídá
podporovaným aktivitám

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity
•

•

špatné zařazení aktivit/výdajů mezi hlavní a vedlejší, např. mezi hlavní výdaje jsou zařazeny výdaje na
vyvolané investice, které spadají do vedlejších,
mezi způsobilé výdaje jsou zařazeny výdaje dle pravidel nezpůsobilé
výdaje na vyvolané investice nejsou řádně odůvodněné.

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.
•

cílová hodnota indikátoru (počtu) neodpovídá hodnotě vycházející z projektové dokumentace a
vztahující se k podporovaným aktivitám / cílům projektu.

Proces hodnocení a výběr projektů
MAS Frýdlantsko-Beskydy
•

Přijatelnost a formální náležitosti

•

Věcné hodnocení

CRR
• kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti
• vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – cca 4 měsíce od ukončení výběru na
MAS

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná
• Žádost o podporu je podána v předepsané formě
• Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v
dokumentaci k výzvě MAS.

Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná
• Projekt je realizován na územní působnosti MAS Frýdlantsko-Beskydy.
• Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.4 a výzvu MAS.
• Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.
• Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání.

• Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy (relevantní pro 7. výzvu).
• Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.

Kritéria přijatelnosti - napravitelná
• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS
• Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS
• Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud
jsou stanoveny.
• Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

Kritéria přijatelnosti - napravitelná
• Výsledky projektu jsou udržitelné.
• Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
ČR na období 2015-2020 (relevantní pro 7. výzvu)
• 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).
• Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
• Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území (relevantní pro 8. výzvu)

Kritéria věcného hodnocení – 7. výzva
1. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby
jejich eliminace
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

5 bodů – Žadatel uvedl rizika, včetně jejich eliminace
0 bodů – Žadatel neuvedl rizika a způsob jejich eliminace.

Kritéria věcného hodnocení – 7. výzva
2. Projekt řeší zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích
jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi)
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

15 bodů – projekt řeší víc jak 3 klíčové kompetence
10 bodů - projekt řeší 2 -3 klíčové kompetence
5 bodů - projekt řeší 1 klíčovou kompetenci
0 bodů – projekt nebude zaměřen na žádnou klíčovou kompetenci

Kritéria věcného hodnocení – 7. výzva
3. Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

5 bodů – Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
0 bodů – Součástí projektu není zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Kritéria věcného hodnocení – 7. výzva
4. Výstupy projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a
mládeže.
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

Toto kritérium věcného hodnocení není relevantní pro aktivitu – infrastruktura středních a vyšších
odborných škol

5 bodů – výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám
Frekvence - min. 1 x týdně během školního roku. Pro přidělení bodů je dostačující využití byť jen jedné odborné učebny
ze všech výstupů projektu, a to ať je v projektu zahrnuta jedna či více škol. Mimoškolní aktivita nemusí být vázána na
klíčové kompetence IROP Za mimoškolní aktivity není možné uznat kurzy pro dospělé, či „univerzity třetího věku“.
Mimoškolní aktivitu dětí a mládeže mohou na výstupech projektu uskutečňovat školní družiny, DDM, spolky, církve, sama

škola, apod.
0 bodů – výstupy z projektu nebudou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám

Kritéria věcného hodnocení – 7. výzva
5. Spolupráce vzdělávacího zařízení se zaměstnavateli nebo akademickým pracovištěm
(viz příloha žádosti č. 14 Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem nebo akademickým
pracovištěm, a popis v Osnově studie proveditelnosti – Popis spolupráce školy/školského zařízení s potencionálním
zaměstnavatelem nebo akademickým pracovištěm)

Toto kritérium věcného hodnocení není relevantní pro aktivitu – infrastruktura základní škol
5 bodů – Vzdělávací zařízení bude při výuce (kurzech) spolupracovat přímo s potenciálními budoucími zaměstnavateli
nebo akademickým pracovištěm. Zároveň je doložena Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a
zaměstnavatelem nebo akademickým pracovištěm, podepsána minimálně na 5 roky od zahájení doby realizace projektu,
ze které vyplývá, že při výuce (využívání výstupů projektu) bude žadatel spolupracovat přímo
0 bodů - Projekt je zaměřen pouze na zájmové a neformální vzdělávání a nemá podepsanou Smlouvu o spolupráci mezi
vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem nebo akademickým pracovištěm.
Minimální počet bodů: 15 bodů
Maximální počet bodů: 30 bodů

Kritéria věcného hodnocení – 8. výzva
1. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby
jejich eliminace
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

5 bodů – Žadatel uvedl rizika, včetně jejich eliminace
0 bodů – Žadatel neuvedl rizika a způsob jejich eliminace.

Kritéria věcného hodnocení – 8. výzva
2. Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí v oblastech: komunikace v cizích
jazycích, technické a řemeslné obory, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)
15 bodů – Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou kompetenci. Jedná se o projekt, v rámci kterého
žadatel popisuje ve studii proveditelnosti vazbu na více než jednu podporovanou klíčovou kompetenci IROP.
Klíčové kompetence také musejí být uvedeny v MAP či KAP a musejí být realizovány prostřednictvím
způsobilých výdajů.
10 bodů - Projekt je zaměřen na jednu klíčovou kompetenci. Jedná se o projekt, v rámci kterého žadatel
popisuje ve studii proveditelnosti vazbu na jednu klíčovou kompetenci. Klíčová kompetence musí být
uvedena v MAP či KAP a musí být realizována prostřednictvím způsobilých výdajů.

Kritéria věcného hodnocení – 8. výzva
3. Projekt řeší využití výstupů projektu v kalendářním roce
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)
10 bodů – Výstupy projektu jsou využité více jak deset měsíců v roce. Žadatel v příslušné kapitole studie
proveditelnosti uvádí, že bude výstupy projektu využívat více jak deset měsíců v roce (11 nebo 12 měsíců).

5 bodů – Výstupy projektu jsou využité deset měsíců v roce. Žadatel v příslušné kapitole studie
proveditelnosti uvádí, že bude výstupy projektu využívat deset měsíců v roce.
0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně jak deset měsíců v roce. Žadatel v příslušné kapitole studie
proveditelnosti uvádí, že bude výstupy projektu využívat méně jak deset měsíců v roce (9 a méně měsíců).

Kritéria věcného hodnocení – 8. výzva
4. Výstup projektu bude zaměřen na více cílových skupin
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)
10 bodů – Výstup projektu bude zaměřen na dvě nebo více cílových skupin (Předškolní děti, žáci nebo dospělí
v dalším vzdělávání)

5 bodů – Výstup projektu bude zaměřen pouze na jednu cílovou skupinu

Kritéria věcného hodnocení – 8. výzva
5. Výstupy projektu budu sloužit pro výuku více kroužků či kurzů, nebo jejich kombinací
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)
5 bodů – Výstupy projektu budou sloužit pro výuku alespoň 2 kroužků či kurzů nebo jejich kombinací v rámci
klíčových kompetencí.
0 bodů – Výstupy projektu budou sloužit pro výuku pouze 1 kroužku, kurzu v rámci klíčových kompetencí

Kritéria věcného hodnocení – 8. výzva
6. Projekt řeší využití výstupů projektů během týdne
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

8 bodů – Výstupy projektu budou využívány 3 a více vyučovacích hodin týdně (vyučovací hodina 45 - 60
minut).
4 bodů - Výstupy projektu budou využívány 2 vyučovací hodiny týdně (vyučovací hodina 45 - 60 minut).
0 bodů - Výstupy projektu budou využívány 1 vyučovací hodinu týdně (vyučovací hodina 45 - 60 minut).

Kritéria věcného hodnocení – 8. výzva
7. Dopad projektu na území více obcí v rámci MAS Frýdlantsko-Beskydy
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

5 bodů – Projekt má dopad na území 2 a více obcí v rámci území MAS Frýdlantsko-Beskydy.

0 bodů – Projekt má dopad na území 1 obce v rámci území MAS Frýdlantsko-Beskydy.
Minimální počet bodů: 29 bodů
Maximální počet bodů: 58 bodů

Žádost o přezkum
Každý žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne
doručení depeše s výsledkem hodnocení. Tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel
nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byla
depeše odeslána.
Žádost o přezkum lze podat po každé části hodnocení MAS (kontrola formálních náležitosti
a přijatelnosti, věcné hodnocení).
Žadatel vyplní žádost o přezkum v systému MS2014+. Postup pro zadávání žádosti o
přezkum v MS2014+ je uveden v příloze č. 19 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.
Kontrolní rada rozhodne nejpozději do 30 pracovních dnů od podání žádosti o přezkum,
v odůvodněných případech do 60 pracovních dnů od podání žádosti o přezkum.

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti
• Žádost o podporu je podána v předepsané formě.
• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v
dokumentaci k výzvě ŘO.
• Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.
• Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám.
• Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.
• Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.
• V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů
stanovené ve výzvě.
• V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování
• Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost vzdělávacích zařízení

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti
Aktivita – Infrastruktura základních škol a Infrastruktura středních a vyšších odborných
škol
• Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí:





komunikace v cizích jazycích,
technických a řemeslných oborů,
přírodních věd,
práce s digitálními technologiemi

• Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti
Aktivita – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí:


komunikace v cizích jazycích,



technických a řemeslných oborů,



přírodních věd,



práce s digitálními technologiemi.

• Projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity zájmového, neformálního nebo
celoživotního vzdělávání.

MS2014+: Postup při zadávání výzvy
https://mseu.mssf.cz

Děkujeme za pozornost a přejeme
krásný zbytek dne

Ing. Martina Havelková (739 372 584, havelkova@masfb.cz)
Ing. Zuzana Pavlisková (731 161 081, pavliskova@masfb.cz)
Využijte možnost osobní konzultace! Jsme tady pro Vás!

