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Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

Hodnotící kritérium

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?

1.3

Platnost od: 9.8.2018
Verze KL: 1.0

Kontrolní list pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů CLLD

A/N/NR/NEHODNOCENO

Hodnocení kořenového kritéria

Odůvodnění

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s
přílohami).
NE

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě ŘO
• Plná moc (záložka Plné moci)
Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti?
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.
Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné
moci)
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.
Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o
podporu?
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.
Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu?
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.
• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Je doložen výpis z katastru nemovitostí?
Pokud se v projektu nepočítá se stavebními úpravami, je odpověď NR. V případě, že žadatel nezapsaný v katastru nemovitostí jako vlastník
nemovitosti nebo subjekt s právem hospodařit doloží listiny prokazující jiné právo k uvedenému majetku, je odpověď NR. Hodnotitel může
následně vlastníka nemovitosti ověřit např. z nahlížení do KN.
Je výpis z katastru nemovitostí vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu?
Pokud nebyl předložen výpis z katastru nemovitostí, je odpověď NR.
Je ve výpise z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření?
Pokud žadatel doložil listiny prokazující jiné právo k uvedenému majetku, je odpověď NR.
Je doložena listina osvědčující jiné právo žadatele k majetku?
Pokud žadatel doložil výpis z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako vlastník majetku nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď
NR.
Pokud realizací projektu nedochází k technickému zhodnocení majetku, disponuje žadatel minimálně právem k užívání majetku, do kterého je
umístěn majetek pořízený z dotace?
Pozn. právo k užívání je možné ověřit hodnotitelem (např. z nahlížení do KN), není nutné vyzývat žadatele k doložení dokladu prokazujícího právo
k užívání majetku. Pokud realizací projektu dochází k technickému zhodnocení majektu, je odpověď NR.
Je v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce či v jiném právním aktu opravňujícím žadatele k užívání nemovitosti zakotvena možnost provádět
technické zhodnocení na cizím majetku a jeho zachování minimálně po dobu udržitelnosti projektu?
Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník, nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR. Pokud žadatel neplánuje provádět technické
zhodnocení majetku, odpověď je NR.
Je v případě pronájmu či výpůjčky či jiného právního aktu, který řeší ošetření majetkoprávních vztahů, majetek pronajmut/vypůjčen/poskytnut k
realizaci projektu od subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů.
Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR. Pokud žadatel neplánuje provádět technické
zhodnocení majetku, odpověď je NR.
• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (záložka
Dokumenty)
Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR (žadatel přiloží jako přílohu dokument, ve kterém bude
uvedeno, proč tomu tak je).
Hodnotitel kontroluje, zda jsou doložené dokumenty platné (např. je-li doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, zda toto nepozbylo
platnosti).
Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci?
V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územní řízení, odpověď je NR. Pokud je doložen územní
souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR.
V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.
Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?
V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, nebo pokud je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci,
nebo v případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, odpověď je NR.
Pokud žadatel postupuje v souladu se Stavebním zákonem ve spojeném územním a stavebním řízení, je doložena Žádost o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení bez/s nabytím právní moci?
V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a
stavebního řízení, odpověď je NR.

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňují náležitosti, které požaduje ŘO k
dokumentaci k výzvě

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.2, platnost od 3. 5. 2018
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Kontrolní list pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů CLLD

Je Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzena stavebním úřadem (její přijetí)?
V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a
stavebního řízení, nebo pokud je již doloženo Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení (s/bez nabytí právní moci), odpověď je NR.
Popsal žadatel v kapitole 4 ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň územního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá
územnímu řízení?
Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, odpověď je NR.
• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s nabytím právní moci nepozbylo
platnosti.
Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňují náležitosti, které požaduje ŘO k
dokumentaci k výzvě
NE

Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci?
Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní
moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?
Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.
Je doloženo ohlášení?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní
moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem?
Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR.
Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)?
Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, odpověď je NR.
Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy
nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o stavební povolení, žádost o
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy
nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Popsal žadatel v kapitole 4 ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá
stavebnímu řízení?
Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.
• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)?
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla
předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)?
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla
předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.
Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je
razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)?
Pokud projekt nepočítá se stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem?
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby?
Pokud nebyla zpracována, odpověď je NR.
• Položkový rozpočet stavby
Je doložen zjednodušený rozpočet stavby , tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (Stavební rozpočet dle SP, str. 20) ve
členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky)?
Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají
povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.
Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace?
Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního
povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.
• Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy
Je doloženo stanovisko Krajské hygienické stanice k udělení výjimky ke kapacitě zařízení?
Pokud realizací projektu nedojde k modernizaci školského zařízení, která zajistí zachování kapacity mateřské školy bez nutnosti udělit výjimku
Krajské hygienické stanice ke zvýšení kapacit, je odpověď NR.

1.7

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.
Je podle kontrolního listu k veřejné podpoře (list KL VP) projekt v souladu s pravidly veřejné podpory, tzn., kumulativně nenaplňuje definiční
znaky veřejné podpory?
ANO – aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné
podpory pro aktivitu a výzvu.
NE – aktivity projektu nejsou v souladu s pravidly veřejné
podpory pro aktivitu a výzvu

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.2, platnost od 3. 5. 2018
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Kontrolní list pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů CLLD

Je předmětem žádosti o podporu zařízení péče o děti do 3 let věku či předškolní vzdělávací zařízení (případně kombinace obou těchto zařízení)?
Pozn. na aktivity, jejichž cílem je zajištění péče o děti do tří let a předškolní vzdělávání, je nahlíženo jako na činnosti nezakládající veřejnou
podporu, neboť nedochází k naplnění čtvrtého definičního znaku veřejné podpory (Ovlivnění obchodu mezi členskými státy). Není předpokládáno,
že by nabízené služby byly využívány mimo spádovou oblast či reálnou dojezdovou vzdálenost, dále je omezeno využívání zařízení dětmi ze
zahraničí, a to především kvůli jazykové bariéře, kdy v předškolním stupni vzdělávání je kladen důraz na vedení výuky v rodném jazyce.

Platnost od: 9.8.2018
Verze KL: 1.0
ANO – aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné
podpory pro aktivitu a výzvu.
NE – aktivity projektu nejsou v souladu s pravidly veřejné
podpory pro aktivitu a výzvu

Vyplývá z informací uvedených ve Studii proveditelnosti, že budoucí provoz zařízení se bude týkat činnosti péče o děti do 3 let věku a děti v
předškolním zařízení?

1.9

Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám
Odpovídají výdaje uvedené v rozpočtu projektu za stavební práce zjednodušenému rozpočtu stavby/ položkovému rozpočtu stavby/ položkovému
rozpočtu stavby z vítězné nabídky uchazeče*?
*Relevantní vždy odpovídající typ rozpočtu podle stavu výběrového řízení na stavební práce.
Pokud nejsou v projektu plánovány/ realizovány stavební práce, je odpověď NR.
Doložil žadatel veškeré podklady prokazující stanovení cen do rozpočtu projektu vztahující se k hlavním aktivitám projektu? (Studie
proveditelnosti kap. 8 Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu)
1) Pro plánované VŘ/ZŘ - stanovení cen do rozpočtu projektu podle jednoho ze způsobu stanovení ceny uvedené v pravidlech
2) Pro zahájené VŘ/ZŘ - stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky
3) Pro ukončené VŘ/ZŘ - stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky (v případě 1 nabídky zároveň stanovení předpokládané hodnoty
zakázky)
Stanovení cen do rozpočtu projektu nebo stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky a příp.
uzavřenou smlouvu na plnění zakázky vztahující se k hlavním aktivitám projektu, žadatel dokládá také u uskutečněných přímých nákupů od 100
000 Kč bez DPH.
U stavebních prací je odpověď NR.
Popsal žadatel mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu ke stanovení cen do rozpočtu projektu?
Pokud ze Studie proveditelnosti vyplývá rozpor mezi stanovením ceny a jejím mechanismem, je žadatel vyzván k doložení podkladů, ze kterých
vycházel při stanovení ceny do rozpočtu.U stavebních prací je odpověď NR.

ANO - výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu
odpovídají třžním cenám
NE - výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu
neodpovídají třžním cenám

Je splněna podmínka, že zdrojová data ke stanovení cen do rozpočtu projektu nejsou starší 6 měsíců nebo je jejich stáří dostatečně odůvodněno?
U stavebních prací je odpověď NR.
Odpovídají cenové údaje uvedené v stanovení cen do rozpočtu projektu / stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení
předpokládané hodnoty zakázky / stanovení ceny na základě ukončené zakázky cenám položek rozpočtu projektu? U stavebních prací je odpověď
NR.
Z podkladů předložených k cenovým položkám v rozpočtu projektu, tj. zejména ze stanovení cen do rozpočtu projektu / stanovení cen do
rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky / stanovení ceny na základě ukončené zakázky / smlouvy na plnění
zakázky vyplývá, že se jedná o tržní ceny?
Pokud hodnotitel bude mít pochybnosti, zda se jedná o ceny tržní, vyzve žadatele k vysvětlení a doložení podkladů, ze kterých vycházel při
stanovení příslušné ceny do rozpočtu projektu.U stavebních prací je odpověď NR.

1.10

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.
Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu (záložka Datová oblast žádosti/Správa věcných ukazatelů/Indikátory) podle přílohy č. 3
Specifických pravidel? Pro projekt jsou povinné oba následující indikátory:
• 5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení
• 5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
• 5 01 20 - Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let – povinný pro aktivity zaměřené na děti do 3 let věku
Indikátor 5 01 20 je povinný k výběru pro projekty výzvy, jejichž součástí je zařízení, do kterého lze umístit dítě ve věku do tří let, nebo to bude
možné po ukončení projektu.
Jsou stanoveny výchozí hodnoty indikátorů (50000, 50001, 50120) v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel?
Indikátor 5 01 20 je povinný k výběru pro projekty výzvy, jejichž součástí je zařízení, do kterého lze umístit dítě ve věku do tří let, nebo to bude
možné po ukončení projektu.
Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů (50000, 50001, 50120) v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel?
Indikátor
5 01 20 je povinný k výběru pro projekty výzvy, jejichž součástí je zařízení, do kterého lze umístit dítě ve věku do tří let, nebo to bude možné po
ukončení projektu.
Je datum dosažení cílové hodnoty indikátorů (50000, 50001, 50120) nastaveno v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel?
Indikátor 5 01 20 je povinný k výběru pro projekty výzvy, jejichž součástí je zařízení, do kterého lze umístit dítě ve věku do tří let, nebo to bude
možné po ukončení projektu.
Je v žádosti o podporu (záložka Popis projektu/kapitola Co je cílem projektu) popsán cíl projektu, očekávané výsledky a změny, které mají být
prostřednictvím projektu dosaženy?
Povinné pouze pro projekty, které nevykazují indikátor 50120.

1.12

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.
Je u každé položky rozpočtu uvedeno, zda spadá do hlavní nebo vedlejší podporované aktivity? (Žádost o podporu/záložka Rozpočet, Studie
proveditelnosti/kapitola 7 Rekapitulace rozpočtu projektu)?
Jsou způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu minimálně ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu? (Studie proveditelnosti/kapitola 7
Rekapitulace rozpočtu projektu)?

1.13

ANO - cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu
NE - cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 %
způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu,
vymezené ve Specifických pravidlech.
NE – Z rozpočtu je zřejmé, že na hlavní aktivity projektu je
zaměřeno méně než 85 % způsobilých výdajů.

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě
Je u projektu s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč v modulu CBA zpracována finanční analýza?
U projektů s nižšími celkovými způsobilými výdaji než 5 mil. Kč, je odpověď NR.
Je u projektu v rámci finanční analýzy čistá současná hodnota (FNPV) nižší než 0?
Sledovaná čistá současná hodnota v rámci „Návratnosti investice pro finanční analýzu“ je v systému CBA označeno jako FNI_FNPV.
U projektů s nižšími celkovými způsobilými výdaji než 5 mil. Kč, je odpověď NR.
Je v modulu CBA potvrzeno zaškrtnutím pole Příjmy dle čl. 61 v případě, že z podané žádosti o podporu vyplývá, že projekt generuje čisté příjmy
dle čl. 61 obecného nařízení a současně se jedná o projekt s celkovými způsobilými vyššími než 20 mil. Kč?
V případě, že projekt negeneruje čisté příjmy dle čl. 61, nebo se jedná o projekt s celkovými způsobilými výdaji 20 mil. Kč a méně, je odpověď NR
(pozn. v takovém případě je v CBA u políčka příjmů dle čl. 61 uveden křížek).

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.2, platnost od 3. 5. 2018

ANO - Projekt dosáhl minimálně hodnoty ukazatelů.
NE - Projekt nedosáhl minimální hodnoty ukazatelů.
NERELEVANTNÍ – hodnocení se nemusí provádět

ZOZ CLLD - 68. výzva ŘO IROP - Infrastruktura pro vzdělávání
06_16_075 - Předškolní vzdělávání

Kontrolní list pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů CLLD

ANO - Projekt dosáhl minimálně hodnoty ukazatelů.
NE - Projekt nedosáhl minimální hodnoty ukazatelů.
NERELEVANTNÍ – hodnocení se nemusí
provádět
Platnost
od: 9.8.2018

Verze KL: 1.0

V případě, že je v Žádosti o podporu (záložka Doplňkové informace) uvedeno, že projekt "vytváří jiné peněžní příjmy", je doložena tabulka s
výpočtem jiných peněžních příjmů (dle přílohy č. 29 Obecných pravidel), ze které vyplývá, že projekt generuje čisté jiné peněžní příjmy?
Pokud je v Žádosti o podporu (záložka Doplňkové informace) uvedeno, že projekt "nevytváří jiné peněžní příjmy", a toto je v souladu s ostatními
údaji v Žádosti o podporu, je odpověď NR.

1.14

Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost vzdělávacích zařízení.
Popsal žadatel ve Studii proveditelnosti/kapitola 3 jakým způsobem je/bude zajištěna bezbariérovost projektem řešeného zařízení předškolního
vzdělávání podpořeného z IROP, a to nejpozději k datu ukončení realizace projektu?
Stavebně upravené prostory (učebny, jídelna, sborovna, ředitelna) podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním
požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku, a to od vstupu do budovy po vstup do prostor
podpořených z IROP.
Součástí způsobilých výdajů mohou být i bezbariérové úpravy ostatních prostor vzdělávacího zařízení. Další stavební úpravy dle vyhlášky č.
398/2009 Sb., ať pouze v prostorách dotčených projektem, nebo v celém objektu vzdělávacího zařízení podporovaného v rámci výzvy, jsou
způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti.
Při ověřování zajištění podmínek bezbariérovosti pracuje hodnotitel také s projektovou dokumentací (je-li pro projekt relevantní), kde prověřuje
zejména zajištění bezbariérového vstupu do objektu a dále bezbariérový přístup do podpořených učeben.
Jako jeden ze způsobů zajištění bezbariérovosti lze akceptovat i mobilní schodolez, avšak i nadále platí, že musí být zajištěna min. bezbariérovost
vstupu do budovy a přístupu do prostor podpořených z IROP. Výzva nestanovuje podmínku pořizování schodolezu pro každé patro budovy zvlášť.
Fyzickou dostupností je v rámci tohoto kritéria chápáno zajištění bezbariérovosti.
Pokud je již v době podání žádosti o podporu zajištěna podmínka bezbariérovosti definovaná výzvou, je odpověď NR.

ANO - projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo
bezbariérovost vzdělávacích zařízení nebo kompenzačních
pomůcek pro výuku
NE - projekt nezajistí fyzickou dostupnost anebo
bezbariérovost vzdělávacích zařízení nebo kompenzačních
pomůcek pro výuku
NERELEVANTNÍ - Zařízení je již bezbariérové

Pokud jsou v rámci projektu pořizovány kompenzační pomůcky, odůvodnil žadatel dostatečně jejich potřebnost a jejich použití ve smyslu
kompenzačních pomůcek (Studie proveditelnosti/kapitole 3)?
Pokud nejsou kompenzační pomůcky pořizovány, odpověď je NR a do poznámky hodnotitel uvede, že kompenzační pomůcky nejsou pořizovány.
Pořízení kompenzačních pomůcek není podmínkou přijatelnosti, výzva umožňuje vzájemné zapůjčování pořízených kompenzačních pomůcek v
rámci zařízení předškolního vzdělávání. Schodolez pro zajištění bezbariérovosti nemusí (ale může) být žadatelem označen jako kompenzační
pomůcka.

2.3

Projekt vede k rozšíření stávající kapacity zařízení.
Je ve studii proveditelnosti (kapitola 2 případně kapitola 3) popsán výchozí stav projektu, zejména pak stávající kapacita zařízení a její naplnění?
Je ve studii proveditelnosti (kapitola 2 případně kapitola 3) popsán konečný stav projektu, zejména pak budoucí kapacita zařízení po realizaci
projektu a míra jejího využití?
Dochází při porovnání stávající kapacity a budoucí kapacity k jejímu navýšení, případně ke vzniku zcela nového zařízení péče o děti do tří let nebo
předškolního zařízení (tabulka v kapitole 2 Studie proveditelnosti)? V případě, že je doložena příloha č. 14 „Stanovisko Krajské hygienické stanice
ke kapacitě školy“ a realizací projektu dojde k modernizaci školského zařízení, která zajistí zachování kapacity mateřské školy bez nutnosti udělit
pro provoz MŠ další výjimku Krajské hygienické stanice, jedná se rovněž o navýšení kapacity.
V případě, že se jedná o mateřskou školu zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, je realizací projektu prokázáno navýšení kapacity zařízení
oproti údaji o kapacitě v Rejstříku škol a školských zařízení, jehož výpis byl doložen v rámci žádosti o podporu jako jedna z příloh? V případě, že je
doložena příloha „Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy“, při určení výchozí kapacity mateřské školy se zohlední tato příloha a
uvedené informace o kapacitě provozované na výjimku.
Pokud je předmětem žádosti o podporu jiné zařízení, než mateřská škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, případně zcela nová
mateřská škola, odpověď je NR.
V případě, že se jedná o dětskou skupinu, zapsanou v Evidence dětských skupin (rejstřík vede MPSV ČR), je realizací projektu prokázáno navýšení
kapacity zařízení oproti údaji o kapacitě v Evidenci dětských skupin (zdroj ověření: http://www.mpsv.cz/cs/20302)?
Pokud je předmětem žádosti o podporu jiné zařízení, než dětská skupina zapsaná v Evidenci dětských skupiny, případně zcela nová dětská
skupina, odpověď je NR.
Pozn. maximální kapacita dětské skupiny je 24 dětí, v případě potřeby uspokojení poptávky po větší kapacitě, musí být zřízena další/nová dětská
skupina.

1.15

V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování
Byla provedena kontrola rizika dvojího financování níže uvedeným způsobem?
• kontrola textu v žádosti o podporu a přílohách, zda žadatel neuvedl informaci o dalším podaném projektu v IROP se shodnými aktivitami
• kontrola předávací depeše od MAS, zda MAS neuvedla informaci o dalším podaném projektu v IROP se shodnými aktivitami
Pokud byla provedena kontrola dvojího financování, je vždy odpověď ANO.

Nenapravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.
Napravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.2, platnost od 3. 5. 2018

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.
NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

ANO - V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování
NE - V projektu nebylo ověřeno riziko dvojího financování
Pokud při kontrole bylo zjištěno riziko dvojího financování,
tj. byla žadatelem nebo MAS poskytnuta informace a dalším
podaném projektu žadatele v IROP, uvede hodnotitel do
odůvodnění kritéria a do depeše na manažera projektu:
číslo/název projektu a odkaz na depeši/žádost/přílohy, kde
je tato informace uvedena.

