Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.
kolová výzva

9. 10. 2018

Centrum pro regionální rozvoj ČR
• Poskytuje konzultační servis k vyhlášeným výzvám
 tým specialistů pro oblast vzdělávání v každém kraji:
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/86vyzva/
 konzultace mohou probíhat osobně, e-mailem, telefonicky
• Provádí hodnocení výzvy
• Administruje projekty v realizaci i ve fázi udržitelnosti
 každému projektu je přidělen manažer projektu
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Hodnocení a výběr
projektů
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Hodnocení a výběr projektů
• probíhá po ukončení výzvy a po předložení všech žádostí o podporu v
daném termínu
• skládá se ze tří částí:
 kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
 věcné hodnocení
 ex-ante analýza rizik (popř. ex-ante kontrola)
• výzvy obsahují:
 3 formální kritéria
 10 obecných kritérií přijatelnosti (průřezová IROP)
 14 specifických kr. přijatelnosti (věcná podstata proj.)
• kritéria nenapravitelná + napravitelná, dvě výzvy k doplnění (5 PD+)
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Kritéria formálních náležitostí
Žádost o podporu je podána v předepsané formě
* délka etap, harmonogram, klíčové aktivity, soulad příloh…
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
* statutár, nebo na základě plné moci/usnesení z jednání zastupitelstva/rady
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované
v dokumentaci k výzvě.
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Povinné přílohy žádosti o podporu
1.
2.

3.

4.
5.
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Plná moc – vzor: příloha č. 11 Obecných pravidel
Zadávací a výběrová řízení – pouze uzavřená smlouva na plnění
zakázky, je-li už uzavřena. Postup pro práci s modulem Veřejné
zakázky – příloha č. 35 Obecných pravidel
Právní subjektivita – dle typu žadatele – nedokládají: kraje a jimi zřiz.
organizace, obce a jimi zřiz. organizace, OSS, PO OSS; NNO doloží
zakladatelskou smlouvu, zakl. či zřiz. listinu nebo jiný dokument o
založení, stanovy organizace, jsou-li vytvořeny; soukromoprávní
subjekty (s.r.o. atp.) doloží výpis z OR nebo z ŽR (živnost č. 72, 79).
Studie proveditelnosti – dle přílohy č. 4 Specifických pravidel
Právní vztah k majetku (výpis z KN, nájemní SML, SML o výpůjčce,
SML o právu stavby, SML o SML budoucí kupní či jiný právní úkon)

Povinné přílohy žádosti o podporu
6.

Územní rozhodnutí, nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení
• územní rozhodnutí s nabytím právní moci k datu podání žádosti o
podporu
• územní souhlas vydaný nejpozději k datu podání žádosti o podporu
• veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení účinná nejpozději k
datu podání žádosti o podporu
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Povinné přílohy žádosti o podporu
7.

Žádost o st. pov., nebo ohlášení, případně stav. pov. nebo souhlas s
provedením ohlášeného st. záměru nebo veřejnoprávní sml.
nahrazující st. povolení
= je možná pouze žádost o st. povolení, ohlášení, návrh veřejnoprávní
smlouvy nahrazující stavební povolení nebo oznámení stavebního záměru
= pokud ž. postupuje ve sloučeném územním a stavebním řízení, nebo
zamýšlí veřejnoprávní smlouvu, kt. současně nahrazuje územní rozhodnutí
a st. povolení = > musí doložit sloučené územní rozh. a st. pov. s nabytím
právní moci (nemusí být k datu podání žádosti, ale při výzvě k doplnění),
nebo musí doložit účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní
rozhodnutí a st. povolení (nemusí být k datu podání žádosti, ale při výzvě
k doplnění)
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Povinné přílohy žádosti o podporu
8.

Projektová dokumentace – v podrobnosti pro vydání st. pov., v podrobnosti
pro ohlášení, pokud je již vypracována PD pro provedení stavby – dokládá i tu

9.

Položkový rozpočet stavby – dle míry připravenosti projektu: buď
zjednodušený rozpočet v členění na stavební objekty nebo funkční celky (str.
16/17 Specifických pravidel), nebo stavební rozpočet, kt. detailem a
strukturou odpovídá příslušnému stupni PD

10. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení – za všechny školy dotčené
projektem, pokud jsou v něm zapsány; v případě vzniku zcela nového zařízení
– žadatel nic nedokládá
11. Výpočet jiných peněžních příjmů – předpokládá-li je v období realizace
projektu
12. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy – v případě, že
žadatel neuplatňuje výjimku KHS, NR; stanovisko musí věcně odpovídat
výjimce ke kapacitě (z počtu x na počet y, doba platnosti výjimky); ne
protokoly o kontrole KHS k neutěšenému stavu objektu
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Povinné přílohy žádosti o podporu
13. Čestné prohlášení o skutečném majiteli – mimo veřejnoprávní
právnické osoby, vzor = příloha č. 30 Obecných pravidel
14. Potvrzení souladu projektu předkládaného do IROP se Strategickým
plánem sociálního začleňování – platí pro 88. výzvu a projekty
uplatňující KPSVL, jinak NR
• vzor Potvrzení = příloha č. 10 Pravidel
• Pravidla pro vydání potvrzení = příloha č. 9 Pravidel
• vydává Agentura pro sociální začleňování ČR, žadatelé se obracejí na
lokální konzultanty ASZ
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Obecná kritéria přijatelnosti
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. *
zda je zaměřen na MŠ dle školského zákona nebo dětskou skupinu dle zákona o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy * termíny projektu, cílové skupiny …
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů,
pokud jsou stanoveny. * 1 mil. Kč až 99 mil. Kč
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. * 85 % HA,
15 % VA, 10 % nákup pozemku
Výsledky projektu jsou udržitelné.
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.
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. * aktivity v předškolním vzděl.
mají pouze lokální dopad => nebudou mít vliv na trh a spotřebitele v sousedních
členských státech EU.
Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. *pouze čestné prohlášení, ne
výpis z RT
11

Specifická kritéria přijatelnosti
Projekt zaměřený na mateřskou školu
zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, je v souladu s Místním akčním
plánem vzdělávání (MAP)

•
•
•
•
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ANO - Projekt mateřské školy je v souladu s
místním akčním plánem vzdělávání
NE - Projekt mateřské školy není v souladu s
místním akčním plánem vzdělávání
NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na
mateřskou školu podle zákona č. 561/2004
Sb., ale je zaměřen na jiný typ vzdělávání

křížky v MAP pro tuto výzvu za IROP nerelevantní
očekávaný termín realizace a očekáváné náklady pouze orientační
pokud z názvu záměru v MAP vyplývá, že byl projekt při schvalování zaměřen na zcela jiné aktivity =>
nesoulad s MAP
v případě, že se projekt netýká MŠ zřízené podle školského zákona – nemusí být takový záměr v MAP
(typicky u dětských skupin)

Specifická kritéria přijatelnosti
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na
období 2015–2020
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ANO - Projekt je v souladu s Dlouhodobým
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR na období 2015–2020
NE - Projekt není v souladu s Dlouhodobým
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR na období 2015–2020
NERELEVANTNÍ - Projekt je zaměřen na
zařízení péče o děti do 3 let

Specifická kritéria přijatelnosti
Projekt je v souladu s Akčním plánem
inkluzivního vzdělávání na roky 2016–2018
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ANO - Projekt je v souladu s Akčním plánem
inkluzivního vzdělávání na roky 2016–2018
NE - Projekt není v souladu s Akčním plánem
inkluzivního vzdělávání na roky 2016–2018
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na
zařízení péče o děti do 3 let

Specifická kritéria přijatelnosti
Projekt vede k rozšíření stávající kapacity
zařízení

•
•
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ANO – Projekt vede k rozšíření stávající
kapacity zařízení, nebo se jedná o zařízení
zcela nové
NE – Projekt nevede k rozšíření stávající
kapacity zařízení a nejedná se o zcela nové
zařízení

MŠ dle školského zákona nejpozději s první Zprávou o udržitelnosti doloží výpis z Rejstříku škol a
školských zařízení, v němž bude kontrolováno deklarované navýšení kapacity MŠ
dětské skupiny nejpozději s první Zprávou o udržitelnosti doloží výpis z Evidence dětských skupin, v
němž bude kontrolováno deklarované navýšení kapacity DS

Specifická kritéria přijatelnosti
Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v
území

•
•

•
•
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ANO – Projekt prokazatelně řeší nedostatek
kapacit v území
NE – Projekt neřeší nedostatek kapacit v
území

žadatel ve studii proveditelnosti popisuje výchozí stav při podání žádosti o podporu a očekávaný
stav po realizaci projektu
MŠ zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení, uvádí jako výchozí stav údaj zapsaný v tomto
rejstříku.
Dětské skupiny, zapsané v Evidenci dětských skupin, uvádí jako výchozí stav údaj zapsaný v této
evidenci.
Demografická analýza (vývoj počtu obyvatel, prognóza vývoje, počty dětí ve věkové skupině do 3
let a ve věkové skupině 3–6 let)

Specifická kritéria přijatelnosti
Projekt zajistí fyzickou dostupnost a
bezbariérovost vzdělávacích zařízení

•
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ANO - Projekt zajistí fyzickou dostupnost a
bezbariérovost vzdělávacích zařízení včetně
kompenzačních pomůcek pro výuku
NE - Projekt nezajistí fyzickou dostupnost a
bezbariérovost vzdělávacích zařízení včetně
kompenzačních pomůcek pro výuku

v případě, že je zařízení již bezbariérové, nebo žadatel zajistí k datu ukončení realizace projektu
bezbariérovost z vlastních zdrojů, bude odpověď ANO

Specifická kritéria přijatelnosti
Kritéria pro příjem do zařízení nejsou
diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů

•
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ANO - Kritéria pro příjem do zařízení nejsou
diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů
NE - Kritéria pro příjem do zařízení jsou
diskriminační pro určitou skupinu uchazečů

zda žadatelem popsaná kritéria pro výběr dětí respektují návrhy/doporučení ochránce veřejného
práva, které jsou uvedeny v „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné
zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“, popř. důvod, proč je obtížné tato Doporučení splnit
(firemní školka, malé personální zabezpečení sociálně inkluzivních opatření atp.)

Specifická kritéria přijatelnosti
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.
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ANO - Projekt nepodporuje žádná 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 následujících zařízení
• do zařízení samostatně zřízených pro žáky
se zdravotním postižením nebo do jejich
přípravných tříd,
• do tříd, oddělení nebo studijních skupin
zřízených pro žáky se zdravotním
postižením v běžném zařízení
NE - Projekt podporuje opatření, která vedou
k diskriminaci a segregaci marginalizovaných
skupin ….

Specifická kritéria přijatelnosti
Žadatel má zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
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ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.

Specifická kritéria přijatelnosti
Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu
projektu odpovídají tržním cenám.

•
•
•
•
•
•

21

ANO - Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu
projektu odpovídají tržním cenám.
NE - Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu
projektu neodpovídají tržním cenám.

stanovení cen se netýká stavebních prací a vedlejších výdajů projektu
stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH u věcně souvisejícího či obdobného plnění žadatel
nepředkládá
na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu (min. oslovení 3 dodavatelů)
na základě údajů a informací získaných z ceníků stejného či obdobného plnění volně dostupných na internetu – jako
zdroj postačí jeden ceník
na základě realizovaných zakázek
na základě údajů získaných jiným vhodným způsobem

Specifická kritéria přijatelnosti
Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům
projektu

•
•
•
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ANO – Cílové hodnoty indikátorů odpovídají
cílům projektu
NE – Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají
cílům projektu

5 00 00 Počet zařízení
5 00 01 Kapacita zařízení – buď jako maximální (nominální) okamžitá kapacita dotčených prostor (např. nová třída),
nebo jako kapacita dotčeného zařízení v případě realizace aktivit, které se dotknou celého zařízení (např.
bezbariérovost celé MŠ, bezbariérovost detašovaného pracoviště MŠ);
5 01 20 Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let – cílová hodnota se udává k datu zahájení školního roku,
který následuje po ukončení realizace projektu; pokud je projekt ukončen méně jak 4 měsíce před začátkem školního
roku, může žadatel hodnotu vykázat o jeden rok později (opět k datu začátku školního roku). = hodnoty jsou pouze
orientační, za nenaplnění indikátoru nehrozí žádná sankce

Specifická kritéria přijatelnosti
Projekt nezískal podporu z Národního fondu
pro podporu MŠ a ZŠ

•
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ANO – Projekt nezískal podporu z Národního
fondu pro podporu MŠ a ZŠ
NE – Projekt získal podporu z Národního
fondu pro podporu MŠ a ZŠ

zda nezískal podporu z Fondu rozvoje kapacit základních a mateřských škol na stejné výdaje, které
uplatňuje v IROP (=dvojí financování)

Specifická kritéria přijatelnosti
Projekt s vazbou na schválenou strategii
Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této
strategie

•
•
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ANO – Projekt s vazbou na schválenou
strategii Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této
strategie
NE – Projekt s vazbou na schválenou strategii
Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám není v souladu s cíli
této strategie
NERELEVANTNÍ – Projekt nemá vazbu na
schválenou strategii KPSVL

příloha „Potvrzení souladu projektu předkládaného do IROP se Strategickým plánem sociálního
začleňování“
8 území: Budišov nad Budišovkou, Havlíčkův Brod, Most, Ostrava, Písek, Smržovka, Sokolov, Varnsdorf

Specifická kritéria přijatelnosti
V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt
dosáhne minimálně stanovené hodnoty
ukazatelů.

25

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

Věcné hodnocení projektu
• seřadí projekty dle obdrženého počtu bodů (v případě rovnosti bodů
dle data a času registrace žádosti o podporu)
• min. počet bodů je 30 z celkového počtu 45 bodů
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V projektu jsou uvedena hlavní rizika v
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby
jejich eliminace

5 bodů – jsou uvedena relevantní rizika vč.
eliminace
3 body – jsou částečně uvedena relevantní
rizika, tzn. např. bez způsobů eliminace
0 bodů – nejsou uvedena hlavní rizika a
způsoby eliminace

Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný

10 bodů – harmonogram realizace je reálný a
proveditelný
0 bodů – harmonogram realizace projektu
není reálný a proveditelný
pozn.: posun způsobený délkou procesu
hodnocení na vyhodnocení nemá vliv

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po
maximální možnou dobu

15 bodů – zařízení umožní pobyt dítěte po
dobu více než 8 hodin
10 bodů – zařízení umožní pobyt dítěte po
dobu v rozsahu od 6 do 8 hodin denně
0 bodů – zařízení umožní pobyt dítěte po dobu
méně jak 6 hodin
pozn. na vyhodnocení nemá vliv prázdninový
provoz a individuální vyzvedávání dětí rodiči

Věcné hodnocení projektu
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Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let

10 bodů – zařízení zajišťuje pobyt dětem
mladším tří let
0 bodů – zařízení nezajišťuje pobyt dětem
mladším tří let
pozn.: V tomto kritériu věcného hodnocení je
posuzováno, zda je možné dítě mladší tří let
do zařízení umístit (na základě argumentace
žadatele), nikoliv to, zda a kolik dětí mladších
tří let bude v provozní fázi skutečně do zařízení
umístěno. Bude zvolen indikátor 5 01 20 a
cílová skupina děti do 3 let.

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

5 bodů – součástí projektu jsou úpravy
venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)
0 bodů – součástí projektu nejsou úpravy
venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)
pozn.: předmět věcného hodnocení jsou
aktivity projektu, na které jsou vynaloženy
způsobilé výdaje

Ex-ante analýza rizik
• ověřuje rizika v realizovatelnosti projektu včetně rizika nezpůsobilých
výdajů, dvojího financování, rizika ve veřejných zakázkách, v
udržitelnosti projektu, riziko podvodu, riziko nehospodárných a
neefektivních aktivit a výdajů
• NZV u stavebních prací pouze max. na úrovni stavebních objektů,
nikoliv jednotlivých položek stavebního rozpočtu
• projekty s vysokým rizikem – zahájena ex-ante kontrola
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Děkuji vám za pozornost
Darina Škodová
specialista pro SC 2.4
Územní odbor IROP pro Jihomoravský kraj
Oddělení hodnocení
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno
tel.: +420 518 770 232
e-mail: darina.skodova@crr.cz

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
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U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3

tel.: +420 225 855 321

www.crr.cz

