Změna kritérií pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných
prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) – ITI ostravské
aglomerace
Obecná kritéria přijatelnosti pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace

Název kritéria

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

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Referenční dokument

Původní znění

Žádost o podporu odpovídá projektovému
záměru, ke kterému vydal své vyjádření
Řídící výbor ITI ostravské aglomerace (dále
jen ŘV ITI).

ANO – žádost o podporu a projektový záměr se shodují v  žádost o podporu
údajích: žadatel, popis projektu.
 vyjádření ŘV ITI (příloha
žádosti o podporu)
Hodnoty indikátorů v žádosti o podporu jsou stejné jako
 projektový záměr (příloha
hodnoty indikátorů uvedené v projektovém záměru nebo jsou
Vyjádření ŘV ITI)
nižší/vyšší max. o 5 % a tato změna je popsána.
riziko podvodu

Výše dotace z EU v žádosti o podporu je nižší nebo rovna výši
dotace z EU uvedené v projektovém záměru nebo ji převyšuje
max. o 10 % a změna je popsána.
NE - žádost o podporu a projektový záměr se neshodují
v některém z údajů: žadatel, popis projektu nebo je hodnota
indikátoru o více než 5 % nižší/vyšší než v projektovém záměru
a změna není popsána nebo výše dotace z EU je o více než 10
% vyšší než v projektovém záměru a změna není popsána.

Nové znění
ANO – žádost o podporu odpovídá následujícím parametrům  žádost o podporu
projektového záměru, ke kterému vydal své vyjádření ŘV ITI, a  vyjádření ŘV ITI (příloha
je v rozsahu vyjádření ŘV ITI: žadatel, předmět projektu a
žádosti o podporu)
minimální požadavky projektového záměru uvedené ve  projektový záměr (příloha
Vyjádření ŘV ITI.
Vyjádření ŘV ITI)
Indikátory:
Hodnoty indikátorů uvedené v žádosti o podporu jsou vyšší
nebo rovny hodnotě indikátorů uvedené ve vyjádření ŘV ITI
nebo jsou nižší max. o 5 %. Provedené změny jsou
zdůvodněny.
Žádost o podporu odpovídá projektovému
záměru, ke kterému vydal své vyjádření
Řídící výbor ITI ostravské aglomerace (dále
jen ŘV ITI).

riziko podvodu

U hodnot indikátorů neuvedených ve vyjádření ŘV ITI není
vyžadován soulad mezi projektovým záměrem a žádosti o
podporu. Provedené změny jsou zdůvodněny.
Výše dotace:
Výše dotace z EU v žádosti o podporu je nižší nebo rovna výši
dotace z EU uvedené ve Vyjádření ŘV ITI (lze akceptovat
odchylky dané zaokrouhlováním informačních systémů).
NE - žádost o podporu se neshoduje v některém z údajů:
žadatel, předmět projektu nebo minimální požadavky
projektového záměru uvedené ve Vyjádření ŘV ITI. Hodnota
indikátoru uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI je v žádosti o
podporu nižší o více než 5 %; nejsou zdůvodněny povolené
změny hodnot indikátorů; výše dotace z EU v žádosti o
podporu je vyšší než výše dotace z EU uvedená ve vyjádření
ŘV ITI (lze akceptovat odchylky dané zaokrouhlováním
informačních systémů).

Odůvodnění
Navrhujeme úpravu znění obecných kritérií přijatelnosti z důvodu úpravy Vyjádření ŘV ITI, které bylo rozšířeno o pole „Minimální požadavky projektového záměru“, a dále
s ohledem na akceptaci pouze kladného Vyjádření ŘV ITI. Dochází ke specifikaci naplňování hodnot indikátorů uvedených ve Strategii ITI ostravské aglomerace. U indikátorů

zahrnutých a sledovaných ve Strategii ITI ostravské aglomerace není žádoucí jejich snižování v období mezi podáním projektového záměru a žádosti o dotaci. U ostatních
indikátorů nenaplňujících Strategii ITI ostravské aglomerace není potřebné dodržovat jednoznačnou shodu. V souvislosti s plněním finančního plánu je překračování výše
dotace uvedené ve Vyjádření ŘV ITI nežádoucí.

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace
Specifický cíl 1.2 IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro
řízení výzev, hodnocení a
výběr projektů

Název kritéria

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Referenční dokument

aktivita TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY – SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Původní znění

Počet spojů, které zastavují na
přestupním místě, které je předmětem
projektu, je v době podání žádosti o
podporu vyšší než 600 spojů.

ANO – Počet spojů, které zastavují na přestupním místě, které je
předmětem projektu, je v době podání žádosti o podporu vyšší
než 600.
Účelnost

NE – Počet spojů, které zastavují na přestupním místě, které je
předmětem projektu, je v době podání žádosti o podporu 600
nebo nižší.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Terminály a
parkovací systémy.

Nové znění

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

Kritérium odstraněno ze sady kritérií

Odůvodnění
Kritérium zrušeno. Schválená sada kritérií se vytvářela v souladu s tehdejší absorpční kapacitou. Hodnoty nevycházely z analytické části Strategie ITI ostravské aglomerace.
Navržená hodnota 600 spojů se opírala o připravované projekty velkých přestupních uzlů. U většiny těchto projektů však došlo k jejich zrušení nebo značnému zpoždění (vlivem
nejrůznějších interních i externích důvodů). Většina skutečně předložených projektových záměrů (v současné výzvě nositele ITI) není schopna tyto hodnoty naplnit. Snížení
uvedených hodnot je klíčové pro naplňování finančního plánu a rovněž i indikátorů Strategie ITI. Minimální počet spojů, vyplývající ze Specifických pravidel výzvy, je dále předmětem
závěrečného ověření způsobilosti projektu na CRR ČR.

Původní znění
ANO – Počet přepravených cestujících na přestupním místě,
které je předmětem projektu, je v době podání žádosti o
podporu minimálně 3000.
Počet přepravených cestujících na
přestupním místě, které je předmětem
projektu, je v době podání žádosti o
podporu vyšší než 3000 cestujících.

Účelnost

NE – Počet přepravených cestujících na přestupním místě,
které je předmětem projektu, je v době podání žádosti o
podporu 3000 nebo nižší.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Terminály
a parkovací systémy.

Nové znění

Kritérium odstraněno ze sady kritérií

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

Odůvodnění
Kritérium zrušeno. Schválená sada kritérií se vytvářela v souladu s tehdejší absorpční kapacitou. Hodnoty nevycházely z analytické části Strategie ITI ostravské aglomerace.
Navržená hodnota 3.000 přestupujících se opírala o připravované projekty velkých přestupních uzlů. U většiny těchto projektů však došlo k jejich zrušení nebo značnému zpoždění
(vlivem nejrůznějších interních i externích důvodů). Většina skutečně předložených projektových záměrů (v současné výzvě nositele ITI) není schopna tyto hodnoty naplnit. Snížení
uvedených hodnot je klíčové pro naplňování finančního plánu a rovněž i indikátorů Strategie ITI. Minimální počet spojů, vyplývající ze Specifických pravidel (a de facto tedy i minimální
počet přepravených), je dále předmětem závěrečného ověření způsobilosti projektu na CRR ČR.

Kritéria věcného hodnocení pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace
Specifický cíl 2.4 IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Název kritéria

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

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Referenční dokument

aktivita – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Původní znění
10 bodů – Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný.
Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný.

Proveditelnost

0 bodů – Harmonogram realizace projektu není reálný a
proveditelný.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura středních a vyšších odborných škol / základních
škol / pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Nové znění

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

5 bodů – Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný.

Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný.

3 body – Alespoň jeden z termínů zahájení nebo ukončení
fyzické realizace je nastaven reálně a proveditelně.
proveditelnost

0 bodů – Harmonogram realizace projektu není reálný a
proveditelný.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 stavební povolení
 veřejná zakázka

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura středních a vyšších odborných škol / základních
škol / pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Odůvodnění
Na základě zkušeností s hodnocením integrovaných projektů ITI je podrobněji specifikováno hodnocení harmonogramu projektu, zejména s ohledem na dodržování finančního
plnění Strategie ITI ostravské aglomerace.
Změna kritéria se týká rovněž věcného hodnocení u aktivit: Infrastruktura základních škol a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Původní znění
10 bodů – Požadovaná výše dotace EU na 17 osob okamžité
kapacity je nižší než 1 mil. Kč.
Požadovaná výše dotace EU odpovídá
optimální nákladovosti na jednotku
indikátoru: Kapacita podporovaných
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení.

Účelnost
Efektivnost

5 bodů – Požadovaná výše dotace EU na 17 osob okamžité
kapacity je ve výši od 1 do 3 mil. Kč včetně.
0 bodů – Požadovaná výše dotace EU na 17 osob okamžité
kapacity je vyšší než 3 mil. Kč.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura středních a vyšších odborných škol / základních
škol.

Nové znění

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

10 bodů – Požadovaná výše dotace EU na 10 osob okamžité
kapacity je nižší než 1,5 mil. Kč.
Požadovaná výše dotace EU odpovídá
optimální nákladovosti na jednotku
indikátoru: Kapacita podporovaných
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení.

účelnost
efektivnost

5 bodů – Požadovaná výše dotace EU na 10 osob okamžité
kapacity je ve výši od 1,5 do 4 mil. Kč včetně.
0 bodů – Požadovaná výše dotace EU na 10 osob okamžité
kapacity je vyšší než 4 mil. Kč.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura středních a vyšších odborných škol / základních
škol.

Odůvodnění
Schválená sada kritérií se vytvářela při plánování prvních výzev a to při zohlednění finančního plánu a zejména výše milníkových indikátorů. Změna je navrhována v souvislosti
s naplněným indikátorem Strategie ITI ostravské aglomerace 5 00 01 Kapacita podpořených zařízení, naplněním milníku indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích
zařízení, dále rovněž s ohledem na zjištěný aktuální zájem žadatelů (absorpce) a akceptaci pouze kladného Vyjádření ŘV ITI. Stávající hodnoty finančních optim ve svém
důsledku zvýhodňovaly nízkonákladové projekty. Širší finanční limity spolu se snížením hodnot osob okamžité kapacity umožní podporu finančně náročnějších projektů, jejichž
potřeba realizace vyplynula z průzkumu absorpční schopnosti a potřeb v území.
Změna kritéria se týká rovněž věcného hodnocení u aktivity: Infrastruktura základních škol.

Původní znění
10 bodů – Požadovaná výše dotace EU na jedno vzdělávací
zařízení je nižší než 4 mil. Kč.
Požadovaná výše dotace EU odpovídá
optimální nákladovosti na jednotku
indikátoru: Počet podpořených
vzdělávacích zařízení.

Účelnost
Efektivnost

5 bodů – Požadovaná výše dotace EU na jedno vzdělávací
zařízení je ve výši od 4 do 4,5 mil. Kč včetně.
0 bodů – Požadovaná výše dotace EU na jedno vzdělávací
zařízení je vyšší než 4,5 mil. Kč.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura středních a vyšších odborných škol / základních
škol.

Nové znění

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

Kritérium odstraněno ze sady kritérií

Odůvodnění
Kritérium se ruší. Schválená sada kritérií se vytvářela při plánování prvních výzev a to při zohlednění finančního plánu a zejména výše milníkových indikátorů. Změna je
navrhována v souvislosti s naplněným indikátorem Strategie ITI ostravské aglomerace 5 00 01 Kapacita podpořených zařízení, naplněním milníku indikátoru 5 00 00 Počet
podpořených vzdělávacích zařízení, dále rovněž s ohledem na zjištěný aktuální zájem žadatelů (absorpce) a akceptaci pouze kladného Vyjádření ŘV ITI. Odstraněním
finančního optima na Počet podpořených zařízení bude odstraněno zdvojení finančního hodnocení integrovaných projektů v rámci ZS ITI ostravské aglomerace.
Změna kritéria se týká rovněž věcného hodnocení u aktivity: Infrastruktura základních škol.

Původní znění
5 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním
zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích.
Výstupy z projektu budou sloužit také
k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a
mládeže v podporovaných klíčových
kompetencích.

Účelnost

0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit i k mimoškolním
 žádost o podporu
zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích.
 studie proveditelnosti
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura středních a vyšších odborných škol / základních
škol.

Nové znění

Výstupy z projektu budou sloužit také
k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a
mládeže v podporovaných klíčových
kompetencích.

účelnost

10 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním
zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích
minimálně v rozsahu 1x týdně během školního roku. Body
budou uděleny v případě, pokud výstupy projektu budou
sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám u více než 50%
podpořených zařízení (včetně).
5 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním
zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích
méně než 1x týdně během školního roku. Body budou uděleny
v případě, pokud výstupy projektu budou sloužit
k mimoškolním zájmovým aktivitám u více než 50%

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

podpořených zařízení (včetně).
0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit i k mimoškolním
zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích.
Body nebudou přiděleny v případě, pokud výstupy projektu
budou sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám u méně než
50 % podpořených zařízení.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura středních a vyšších odborných škol / základních
škol.

Odůvodnění
Dochází k bližšímu upřesnění hodnocení výstupů projektu (i ze strany nositele ITI). Je kladen důraz na mimoškolní aktivity dětí a mládeže, proto dochází k posílení bodového
hodnocení (oproti harmonogramu) a jeho odstupňování.
Změna kritéria se týká rovněž věcného hodnocení u aktivity: Infrastruktura základních škol.

Kritéria věcného hodnocení pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace
Specifický cíl 2.4 IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Název kritéria

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

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Referenční dokument

aktivita – INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Původní znění
10 bodů – Požadovaná výše dotace EU na 17 osob okamžité
kapacity je nižší než 1 mil. Kč.
Požadovaná výše dotace EU odpovídá
optimální nákladovosti na jednotku
indikátoru: Kapacita podporovaných
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení.

Účelnost
Efektivnost

5 bodů – Požadovaná výše dotace EU na 17 osob okamžité
kapacity je ve výši od 1 do 3 mil. Kč včetně.
0 bodů – Požadovaná výše dotace EU na 17 osob okamžité
kapacity je vyšší než 3 mil. Kč.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Nové znění

Kritérium odstraněno ze sady kritérií

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

Odůvodnění

Kritérium se ruší. Schválená sada kritérií se vytvářela při plánování prvních výzev a to při zohlednění finančního plánu a zejména výše milníkových indikátorů. Změna je
navrhována v souvislosti se zkušenostmi z hodnocení základních a středních škol, naplněným indikátorem Strategie ITI ostravské aglomerace 5 00 01 Kapacita podpořených
zařízení, naplněním milníku indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení, dále rovněž s ohledem na zjištěný aktuální zájem žadatelů (absorpce) a akceptaci
pouze kladného Vyjádření ŘV ITI. Stávající hodnoty finančních optim ve svém důsledku zvýhodňovaly nízkonákladové projekty. Odstraněním finančního optima na Kapacitu
podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení bude odstraněno zdvojení finančního hodnocení.

Původní znění
10 bodů – Požadovaná výše dotace EU na jedno vzdělávací
zařízení je nižší než 4 mil. Kč.
Požadovaná výše dotace EU odpovídá
optimální nákladovosti na jednotku
indikátoru: Počet podpořených
vzdělávacích zařízení.

Účelnost
Efektivnost

5 bodů – Požadovaná výše dotace EU na jedno vzdělávací
zařízení je ve výši od 4 do 4,5 mil. Kč včetně.
0 bodů – Požadovaná výše dotace EU na jedno vzdělávací
zařízení je vyšší než 4,5 mil. Kč.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Nové znění
10 bodů – Požadovaná výše dotace EU na jedno vzdělávací
zařízení je nižší než 10 mil. Kč.
Požadovaná výše dotace EU odpovídá
optimální nákladovosti na jednotku
indikátoru: Počet podpořených
vzdělávacích zařízení.

účelnost
efektivnost

5 bodů – Požadovaná výše dotace EU na jedno vzdělávací
zařízení je ve výši od 10 do 20 mil. Kč včetně.
0 bodů – Požadovaná výše dotace EU na jedno vzdělávací
zařízení je vyšší než 20 mil. Kč.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

Odůvodnění
Schválená sada kritérií se vytvářela při plánování prvních výzev a to při zohlednění finančního plánu a zejména výše milníkových indikátorů. Změna je navrhována v souvislosti
se zkušenostmi z hodnocení základních a středních škol, naplněným indikátorem Strategie ITI ostravské aglomerace 5 00 01 Kapacita podpořených zařízení, naplněním
milníku indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení, dále rovněž s ohledem na zjištěný aktuální zájem žadatelů (absorpce) a akceptaci pouze kladného
Vyjádření ŘV ITI. Stávající hodnoty finančních optim ve svém důsledku zvýhodňovaly nízkonákladové projekty. Širší finanční limity umožní podporu finančně náročnějších
projektů, jejichž potřeba realizace vyplynula z průzkumu absorpční schopnosti a potřeb v území. Rovněž tím bude zohledněn charakter a zaměření aktivity (zájmové,
volnočasové a celoživotní vzdělávání), neboť obecně platí, že je zde nižší kapacita jednoho vzdělávacího předmětu, resp. kroužku než u školských zařízení.

Původní znění

Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a
školských zařízení s nestátními neziskovými
organizacemi, kulturními institucemi a
dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a
mládeží (např. knihovny, muzea), případně i
s dalšími subjekty (např. zaměstnavatelé).

5 bodů – Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a
školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi,
kulturními institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími
s dětmi a mládeží, případně i s dalšími subjekty.
Účelnost
Efektivnost

0 bodů – Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci škol a
školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi,
kulturními institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími
s dětmi a mládeží, případně i dalšími subjekty.
NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání.

Nové znění

Kritérium odstraněno ze sady kritérií

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 referenční dokument

Odůvodnění
Kritérium se ruší. V návaznosti na jednání s experty poradní skupiny tematicky zaměřené na zaměstnanost a vzdělávání je pro naplňování Strategie ITI ostravské aglomerace
klíčová spolupráce se ZŠ, SŠ, VŠ nebo zaměstnavateli. Tato spolupráce bude hodnocena v rámci kritéria přijatelnosti - Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke
kterému vydal své vyjádření Řídící výbor ITI ostravské aglomerace (dále jen ŘV ITI) a minimálních požadavků uvedených ve Vyjádření ŘV ITI ostravské aglomerace.

