SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Aktivita - Opatření vedoucí k sociální inkluzi

Název kritéria

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro řízení
výzev, hodnocení a výběr projektů

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

ANO - Projekt je zaměřen na školu samostatně
zřízenou pro žáky se zdravotním postižením
podle §16 odstavce 9, nebo podle § 48 zákona č.
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Projekt je zaměřen na školu samostatně zřízenou pro žáky se
zdravotním postižením podle §16 odstavce 9, nebo podle § 48
zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Projekt je zaměřen na školské poradenské zařízení (ŠPZ),
tedy pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) anebo
speciálně pedagogické centrum (SPC) podle § 116 zákona č.
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účelnost
Potřebnost

Účelnost
Potřebnost

 žádost o podporu
Ne - Projekt není zaměřen na školu samostatně  studie proveditelnosti
zřízenou pro žáky se zdravotním postižením  Rejstřík škol a školských
podle §16 odstavce 9, nebo podle § 48 zákona č.
zařízení
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 Zřizovací listina školy
NERELEVANTNÍ - Projekt je zaměřen na školské
poradenské zařízení (ŠPZ), tedy pedagogickopsychologickou poradnu (PPP) anebo speciálně
pedagogické centrum (SPC) podle § 116 zákona
č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
ANO - Projekt je zaměřen na školské poradenské
zařízení,
tedy
pedagogicko-psychologickou
poradnu (PPP) anebo speciálně pedagogické
centrum podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve

znění pozdějších předpisů.

Ne - Projekt není zaměřen na školské poradenské 
zařízení,
tedy
pedagogicko-psychologickou
poradnu anebo speciálně pedagogické centrum
podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.

žádost o podporu
studie proveditelnosti
Rejstřík škol a školských
zařízení

NERELEVANTNÍ - Projekt je zaměřen na školu
samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním
postižením podle §16 odstavce 9, nebo podle §
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48 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

Projekt není realizován ve škole či školském zařízení
zřízeném při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy ani v budově diagnostického ústavu, výchovného
ústavu ani dětském domově či dětském domově se školou.

Projekt je v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání
(KAP) a je uveden v Rámci pro podporu infrastruktury,
v seznamu investičních priorit KAP pro opatření vedoucí k
sociální inkluzi.

Podpořená infrastruktura bude sloužit ve výuce či
poradenství k aktivizačním či tranzitním opatřením vedoucím
ke zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami s cílem umožnit přestup do běžných
škol hlavního vzdělávacího proudu, přípravu na nezávislý
způsob života a zapojení do společnosti.

Účelnost
Potřebnost

Účelnost
Potřebnost

Účelnost
Potřebnost

ANO - Projekt není realizován ve škole či
školském zařízení zřízeném při zařízeních pro
výkon ústavní a ochranné výchovy. Projekt není
realizován v budově diagnostického ústavu,  žádost o podporu
výchovného ústavu ani domově dětí.
 studie proveditelnosti
pravidla
NE - Projekt je realizován ve škole či školském  specifická
žadatele a příjemce
zařízení zřízeném při zařízeních pro výkon
ústavní a ochranné výchovy, nebo projekt je
realizován v budově diagnostického ústavu,
výchovného ústavu nebo domově dětí.

pro



ANO - Projekt je v souladu s Krajským akčním 
plánem vzdělávání (KAP) a je uveden v seznamu 
investičních priorit KAP pro opatření vedoucí k
sociální inkluzi.

žádost o podporu
studie proveditelnosti
text výzvy
Krajský
akční
plán
vzdělávání,
Rámci
pro
podporu infrastruktury platný
k datu registrace projektu
NE - Projekt není v souladu s Krajským akčním
(verze KAP zpracována dle
plánem vzdělávání (KAP) či není uveden v
nových
metodik
seznamu investičních priorit pro opatření vedoucí
zohleňujících
opatření
k sociální inkluzi.
vedoucí k sociální inkluzi)
 specifická
pravidla
pro
žadatele a příjemce
ANO - Podpořená infrastruktura bude sloužit ve
výuce či poradenství k aktivizačním či tranzitním
opatřením vedoucím ke zvýšení kvality
vzdělávání dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, čímž bude umožněn
 žádost o podporu
přestup do běžných škol hlavního vzdělávacího
 studie proveditelnosti
proudu, příprava na nezávislý způsob života a
 specifická
pravidla
zapojení do společnosti.
žadatele a příjemce

pro

NE - Podpořená infrastruktura nebude sloužit ve
výuce či poradenství k aktivizačním či tranzitním
opatřením vedoucím ke zvýšení kvality
vzdělávání dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, čímž bude umožněn
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přestup do běžných škol hlavního vzdělávacího
proudu, příprava na nezávislý způsob života a
zapojení do společnosti.

Kritéria pro využití výstupů projektu nejsou diskriminační pro
žádnou skupinu uchazečů.

Projekt není zaměřen na výstavbu (vznik) nové školy či
školského zařízení.

ANO - Kritéria pro využití výstupů projektu nejsou
diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů.
Účelnost

Účelnost
Potřebnost

NE - Kritéria pro využití výstupů projektu jsou
diskriminační pro určitou skupinu uchazečů.

 studie proveditelnosti

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu (vznik) 

nové školy či školského zařízení.

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu (vznik) nové 
školy či školského zařízení.

žádost o podporu
studie proveditelnosti
text výzvy
Rejstřík škol a školských
zařízení

ANO - Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo
bezbariérovost podpořeného zařízení.
Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost
podpořeného zařízení.

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

Účelnost

Proveditelnost
Účelnost


NE - Projekt nezajistí fyzickou dostupnost anebo

bezbariérovost podpořeného zařízení.

NERELEVANTNÍ – Škola, školské zařízení je již
bezbariérové nebo žadatel zajistí bezbariérovost
z vlastních zdrojů.

žádost o podporu
studie proveditelnosti
specifická
pravidla
žadatele a příjemce

pro

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
 žádost o podporu
NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní,  studie proveditelnosti
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
ANO - Navrhovaný harmonogram projektu je
reálný a proveditelný.

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají
tržním cenám.

Proveditelnost

 žádost o podporu
NE - Navrhovaný harmonogram projektu není  studie proveditelnosti
reálný nebo proveditelný.

Hospodárnost

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu
 žádost o podporu
projektu odpovídají tržním cenám.
 studie proveditelnosti
NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu  rozpočet projektu
neodpovídají tržním cenám.
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Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

Projekt nebude financovat aktivity, na které je finanční nárok
ze zákona.

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

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt
minimálně stanovené hodnoty ukazatelů.

dosáhne

Účelnost

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům
projektu.
 žádost o podporu
NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají  studie proveditelnosti
cílům projektu.

Potřebnost
Účelnost

ANO – Projekt nefinancuje aktivity, na které je  žádost o podporu
finanční nárok ze zákona.
 studie proveditelnosti
specifická
pravidla
NE – Projekt financuje aktivity, na které je finanční
žadatele a příjemce
nárok ze zákona.

Hospodárnost
Efektivnost

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno 
na hlavní aktivitc projektu.

NE – Z rozpočtu není zřejmé, že minimálně 85 %
způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity
projektu.
ANO - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů.

Efektivnost

NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů.
NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.

pro

žádost
rozpočet projektu
studie proveditelnosti

 studie proveditelnosti
 MS2014+
 specifická pravidla
žadatele a příjemce

pro
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