2.výzva MAS Achát - IROP
Zabezpečování dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení
15.9.2017 Malá Skála

Program semináře:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návaznost výzvy MAS na výzvu IROP č. 68
Základní údaje o výzvě
Výzva, jednotlivé aktivity, přílohy
Indikátory
Studie proveditelnosti
Harmonogram hodnocení, kritéria
Jak vyplnit žádost v systému MS 2014+
Veřejné zakázky
Dotazy, diskuze

Návaznost výzvy MAS na výzvu IROP č. 68:
https://www.strukturalni-fondy.cz/
cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela
IROP

VÝZVA č.68

MAS Achát

2.výzva MAS Achát -IROP

Návaznost výzvy MAS na výzvu IROP č. 68:

Návaznost výzvy MAS na výzvu IROP č. 68:

Základní údaje o výzvě:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS
4.9.17 12:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 4.9.17 12:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+
4.9.17 12:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+
27.10.17 12:00
Datum zahájení realizace projektu
1.1.14 12:00
Datum ukončení realizace projektu
31.12.18 12:00
Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu
8 000 000 Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % Státní rozpočet - 0 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu
700 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu
5 000 000 Kč
Podmínky veřejné podpory
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl.
107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Forma podpory
Dotace – ex-post financování
Hlavní aktivity projektu:
min. 85% způsobilých výdajů
Vedlejší aktivity projektu:
max. 15% způsobilých výdajů

Výzva a jednotlivé aktivity
• Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
• Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních
školách
• Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání mládeže

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v
základních školách
Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání mládeže

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
HLAVNÍ AKTIVITY (85% NÁKLADŮ)
• stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
• 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

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

VEDLEJŠÍ AKTIVITY (15% NÁKLADŮ)
• demolice související s realizací projektu,
• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického
zabezpečení,
• pořízení herních prvků,
• úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
• projektová dokumentace, EIA,
• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace
zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
• povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
Typy podporovaných projektů:
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení - za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově
dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím
umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce
V případě, že krajská hygienická stanice udělila výjimku k dočasnému zvýšení kapacit mateřské školy
(třídy), lze v projektu zařízení rekonstruovat tak, aby výjimka již nebyla potřeba. Kapacita podpořeného
zařízení uvedená v Rejstříku škol a školských zařízení při podání žádosti o podporu musí zůstat po
ukončení realizace projektu zachována, příp. bude navýšena. Stanovisko krajské hygienické stanice musí
být součástí žádosti o podporu.
Místo realizace: území působnosti MAS Achát

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
Stavba
• výstavba nové budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, související s rozšířením stávající kapacity zařízení,
• rozšíření stávající budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, související s rozšířením stávající kapacity zařízení,
• stavební úpravy společných prostor, kmenových učeben a prostor pro spánek dětí v rámci budovy mateřské školy (zapsané do školského rejstříku),
• stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v rámci projektu rozšíření kapacit (např. zajištění
bezbariérového přístupu),
• budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové
dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové
dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).
Nákup pozemků a staveb
• cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů,
• nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání
Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor
• pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, unimobuňky/obytné kontejnery,
• pořízení nábytku,
• vybavení zázemí infrastruktury pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání (vybavení kmenových tříd, prostory pro spánek dětí, společné
prostory, zázemí pro personál, šatny, toalety, jídelna apod.),
• pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami
DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje, pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným
hlavním aktivitám nárok na odpočet vstupu, pokud je žadatel neplátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.
Kapacita musí být navýšena o minimálně 16 míst (do navýšení kapacity se započítává i modernizace objektu z důvodu trvalého zachování kapacity, pro
kterou je nyní udělena výjimka Krajské hygienické stanice).
Nutná bezbariérovost!

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

Oprávnění žadatelé
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve - církevní organizace
- 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

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
Povinné přílohy žádosti
1
Plná moc (pokud žádost o dotaci nepodepisuje statutární zástupce)
2
Zadávací a výběrové řízení (pokud bylo realizováno)
3
Doklady o právní subjektivitě (mimo obcí)
5
Studie proveditelnosti
6
Doklad o prokázání vlastnických vztahů k majetku, který je předmětem projektu
7
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (pokud je
relevantní)
8
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášení
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (pokud je relevantní)
9
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby
10
Položkový rozpočet stavby
11
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
12
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
13
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení
14
Stanovisko krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
HLAVNÍ AKTIVITY (85% NÁKLADŮ)
• stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování
přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
• 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 Specifických pravidel).

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
VEDLEJŠÍ AKTIVITY (15% NÁKLADŮ)
• demolice související s realizací projektu,
• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy,
• 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).

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Typy podporovaných projektů:
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
Místo realizace: území působnosti MAS Achát

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Příklad způsobilých výdajů (85%)
• stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící základnímu vzdělávání: laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na klíčové
kompetence IROP, nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory)
• odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence IROP,
• školní poradenské pracoviště v budově školy,
• chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor,
• stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu),
• budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým
výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem),
• Nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit základnímu vzdělávání, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých
výdajů
• Nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit základnímu vzdělávání Pořízení vybavení budov a zázemí
• pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, výukových prostor, kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence IROP včetně nezbytného zázemí těchto
učeben,
• nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, výukových prostor a kabinetů (přípraven) ve vazbě na klíčové kompetence IROP
(např. laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení),
• pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť v budově školy,
• pořízení nábytku do nově vybudovaných chodeb, vstupních a spojovacích prostor,
• vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP,
• pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
• Vnitřní konektivita a připojení k internetu
• DPH

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

Oprávnění žadatelé
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve - církevní organizace
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Povinné přílohy žádosti
1
Plná moc (pokud žádost o dotaci nepodepisuje statutární zástupce)
2
Zadávací a výběrové řízení (pokud bylo realizováno)
3
Doklady o právní subjektivitě (mimo obcí)
5
Studie proveditelnosti
6
Doklad o prokázání vlastnických vztahů k majetku, který je předmětem projektu
7
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (pokud
je
relevantní)
8
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením
ohlášení stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (pokud je relevantní)
9
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby
10
Položkový rozpočet stavby
11
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
12
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
13
Výpis z rejstříku škol a školských zařízení

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání mládeže
HLAVNÍ AKTIVITY (85% NÁKLADŮ)
• stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání,
• 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.

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
mládeže
VEDLEJŠÍ AKTIVITY (15% NÁKLADŮ)
• demolice související s realizací projektu,
• 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).

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
mládeže
Typy podporovaných projektů:
Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory).

Místo realizace: území působnosti MAS Achát

Výzva a jednotlivé aktivity – způsobilé výdaje 85%
Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání mládeže
Stavba
• Stavba, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a
výukové prostory ve vazbě na klíčové kompetence IROP, nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory),
zázemí pro vzdělávací personál,
• chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor,
• stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu)
Nákup pozemků a staveb
• nákup pozemku (celého, nebo jeho části), který bude sloužit pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů
projektu,
• nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor
• pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, a zázemí pro vzdělávací personál ve vazbě na klíčové kompetence IROP včetně nezbytného
zázemí těchto učeben,
• nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, výukových prostor a kabinetů (přípraven) ve vazbě na klíčové
kompetence IROP (např. laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení),
• pořízení nábytku do nově vybudovaných chodeb, vstupních a spojovacích prostor,
• vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP,
• pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
DPH

Výzva a jednotlivé aktivity – způsobilé výdaje 15%
Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání mládeže

• demolice budov v areálu zařízení, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu,
• úpravy venkovního prostranství v areálu vzdělávacího zařízení (zeleň, přístupové cesty v areálu,
oplocení, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např. lavičky) a přístřešky nevyžadující stavební
povolení,
• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
• projektová dokumentace stavby, EIA,
• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a
výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
• nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li
tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení,
• povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel),
• DPH

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání mládeže

Oprávnění žadatelé
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve - církevní organizace
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání
a vyšší odborné školy
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Výzva a jednotlivé aktivity
Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání mládeže
Povinné přílohy žádosti
1
Plná moc (pokud žádost o dotaci nepodepisuje statutární zástupce)
2
Zadávací a výběrové řízení (pokud bylo realizováno)
3
Doklady o právní subjektivitě (mimo obcí)
5
Studie proveditelnosti
6
Doklad o prokázání vlastnických vztahů k majetku, který je předmětem projektu
7
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní
řízení (pokud je relevantní)
8
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s
provedením ohlášení stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (pokud je
relevantní)
9
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby
10
Položkový rozpočet stavby
11
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Indikátory výstupu
• 5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení
• 5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
• 5 01 20 - Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let
Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla
jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů
příloha č. 3 Specifických pravidel.

Forma a způsob podání žádosti o podporu
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese

https://mseu.mssf.cz
Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Rady ?!
• Prostudujte si Obecná i Specifická pravidla k dané výzvě
• Vypracujte Studii proveditelnosti
• Žádost o podporu finalizujte a podepisujte v systému MS2014+ v předstihu – ne
27.10.2017 v 11:58
• Zkontrolujte, že máte přiloženy všechny požadované přílohy! V případě, že je příloha
nerelevantní, vložíte list s názvem přílohy a zdůvodněte.
• Dbejte na soulad údajů, uváděných v žádosti s údaji v přílohách, zejména ve studii
proveditelnosti
• Způsobilé výdaje vymezte jednoznačně jak v hlavních, tak vedlejších aktivitách.
• Výstupy projektu mají udržitelnost 5 let od proplacení !

Studie proveditelnosti
www.mas-achat.cz/vyzvy/irop/2-vyzva-zvyseni-dostupnostiinfrastruktury-pro-vzdelavani

Studie proveditelnosti
INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITENOSTI
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM
4. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU A PROKÁZÁNÍ NEDOSTATEČNÉ KAPACITY ZAŘÍZENÍ
6. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI
7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
8. VÝSTUPY PROJEKTU
9. FINANČNÍ ANALÝZA
10.ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU
11.ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK
12.VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY
13.ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
1.

Harmonogram hodnocení na MAS
• Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti:
Kancelář MAS - 20 PD
• Informace žadatele o výsledku kontroly:
5 PD
• Možnost doplnění žádosti u napravitelných kritérií:
5 PD
prodloužení max. dalších 5 PD opravu je možno žadatelem provést max. dvakrát!
• Věcné hodnocení:
Výběrová komise – 30 PD
• Předložení seznamů projektů Radě
Do 3 PD
• Výběr projektů:
RADA – 15 PD
• Zveřejnění výsledku výběru projektů
Do 5 PD na webu mas-achat.cz
• Přezkum hodnocení projektů:
žadatel podává do 15 PD
od doručení výsledků hodnocení kontrolnímu výboru MAS Achát

Způsob hodnocení na MAS
• Příloha č. 1 výzvy - Kritéria hodnocení
• Příloha č. 2 výzvy - Interní postupy MAS
http://www.mas-achat.cz/vyzvy/irop/2-vyzva-zvysenidostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani

Kritéria formálních náležitostí
Název kritéria

1. Forma žádosti

2. Úplnost žádosti

3. Podpis žádosti

Hodnocení
(ANO/NE

Popis hodnocení

Žádost o podporu
v předepsané formě?

je

nerelevantní/nehodn
oceno)

podána

Napravitelné/
nenapravitelné

Napravitelné

Žádost o podporu
Výzva MAS
Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce

Napravitelné

Žádost o podporu
Výzva MAS
Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce

ANO/NE
nerelevantní/
nehodnoceno

Jsou doloženy všechny povinné přílohy
a obsahově splňují náležitosti,
požadované v dokumentaci k výzvě
MAS?

nerelevantní/
nehodnoceno

Je žádost o podporu podepsána
statutárním zástupcem žadatele (resp.
Oprávněnou osobou)?

Nerelevantní/
nehodnoceno

Referenční dokument

ANO/NE

ANO/NE
Napravitelné

Žádost o podporu

Nenapravitelná kritéria přijatelnosti
Název kritéria

Popis hodnocení

Hodnocení
(ANO/NE),
stanovisko doplnit

Napravitelné/
nenapravitelné

Referenční
dokument

Nenapravitelné

Žádost o podporu
Výzva MAS , SCLLD MAS
Achát z.s.

Nenapravitelné

Žádost o podporu,
Výzva MAS

slovním komentářem

1. Projekt je
realizován na území
působnosti MAS
Achát z.s.

Územní působnost MAS Achát z.s. je
stanovena SCLLD MAS Achát,
realizace projektu je plánovaná
v této působnosti a v žádosti je toto
popsáno.

2. Oprávněnost
žadatele

Splňuje žadatel definici oprávněného
příjemce vymezeného ve výzvě k
předkládání žádosti o podporu?

ANO/NE
nerelevantní/
nehodnoceno

ANO/NE
nerelevantní/
nehodnoceno

Napravitelná kritéria přijatelnosti
3. Projekt je v souladu s cíli, podmínkami a
podporovanými aktivitami výzvy

Plánované aktivity projektu jsou v
souladu s cíli, podmínkami a
podporovanými aktivitami výzvy
k předkládání žádostí o podporu

4. Soulad s SCLLD MAS Achát

Je projekt v souladu se SCLLD
MAS Achát, zejména s cílem PR
IROP?

5. Potřebnost projektu

Je v popisu projektu odůvodněna
potřebnost projektu?

6. Způsobilost výdajů

Respektuje projekt minimální a
maximální způsobilost výdajů?

7.Limity

Respektuje projekt nastavené
limity způsobilých výdajů?

ANO/NE
nerelevantní/
nehodnoceno

Napravitelné

ANO/NE
nerelevantní/
nehodnoceno

Napravitelné

SCLLD MAS Achát,
Studie proveditelnosti

Napravitelné

Studie proveditelnosti
žádost o podporu

Napravitelné

Rozpočet, žádost o
podporu, specifická
pravidla,
Studie
proveditelnosti

Napravitelné

Rozpočet, žádost o
podporu, specifická
pravidla,
Studie
proveditelnosti

ANO/NE
nerelevantní/
nehodnoceno

ANO/NE
nerelevantní/
nehodnoceno

ANO/NE
nerelevantní/
nehodnoceno

Žádost o podporu
Výzva MAS

Věcné hodnocení -Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

Věcné hodnocení -Podpora infrastruktury pro školní vzdělávání

Věcné hodnocení Podpora infrastruktury pro celoživotní a zájmové vzdělávání

Minimální počet bodů - 35
Maximální počet bodů - 70
ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTŮ – CRR
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/6facaa00-ee17-41bb-b3237a2c9cfe86d6/IROP-kriteria-pro-ZoZp-SC-4-1.pdf?ext=.pdf

Jak vyplnit žádost v systému MS 2014+
https://mseu.mssf.cz/

Jak vyplnit žádost v systému MS 2014+

Jak vyplnit žádost v systému MS 2014+

Jak vyplnit žádost v systému MS 2014+

Jak vyplnit žádost v systému MS 2014+

050/06_16_075/CLLD_15_01_050

2.výzva MAS Achát - IROP Zabezpečování dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení

Jak vyplnit žádost v systému MS 2014+

Potvrzení – žádost byla přesměrována pod výzvu

Jak vyplnit žádost v systému MS 2014+

Veřejné zakázky
Veřejné zakázky dle ZZVZ/ ZVZ
• Obecná pravidla pro žadatele, kap. 5
• Žadatelé / příjemci při zadávání zakázek nespadajících pod působnost ZZVZ / ZVZ, jsou povinni postupovat
v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020
• Metodický pokyn (Příloha č. 3 Obecných pravidel)
• Po podání žádosti o podporu zasílá žadatel dokumentaci k zakázce prostřednictvím MS2014+ formou
Žádosti o změnu nebo Zprávy o realizaci v MS2014+.
• Za schválení žádosti o změnu se v případě zasílání dokumentace k zakázce rozumí potvrzení jejího přijetí,
nikoliv schválení obsahu dokumentace zakázky.
• Žadatel může rovněž předložit dokumentaci k zakázce ke kontrole formou interní depeše.

Veřejné zakázky

Povinnost zasílat dokumentaci k zakázce ke kontrole je navázána na tzv.
„rozhodný okamžik“, kterým je obdržení vyrozumění o tom, že žadateli
vzniká povinnost předkládat dokumentaci dle těchto Pravidel (dále jen
„Vyrozumění“).
Vyrozumění bude zasláno interní depeší.
Od obdržení Vyrozumění je žadatel povinen předložit CRR zadávací
podmínky k posouzení CRR 10 pracovních dní před plánovaným zahájením
zadávacího řízení.

Děkuji za pozornost
Lenka Kvintusová
www.mas-achat.cz
tel. 776 695 828
e-mail: mas-achat@seznam.cz
15.9.2017 Malá Skála

