SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
Výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. č. 1
IROP – Předškolní a školní vzdělávání
Kuřim, 22.11.2017
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Program semináře pro žadatele


1. část: Seznámení s výzvou č. 1 MAS Brána
Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní
vzdělávání: parametry výzvy, oprávnění žadatelé,
podporované aktivity, způsobilé výdaje, informace
o způsobu hodnocení a výběru projektů, následují
dotazy



2. část: Základní informace o systému MS2014+,
následují dotazy
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Základní informace o výzvě IROP č. 1


Navazuje na výzvu řídícího orgánu č. 68. „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení - Integrované projekty CLLD“



Opatření SCLLD IROP č. 4 - Předškolní a školní vzdělávání



Finanční alokace výzvy (Evropský fond pro regionální rozvoj): 24.035.150,- Kč



Míra podpory: 95 % dotace z EFRR, 5 % spolufinancování ze strany žadatele



Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 400.000,- Kč



Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 6.000.000,- Kč



Výzva je zaměřena na tři aktivity:
•

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání

•

Aktivita Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol

•

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání



Forma podpory: ex-post financování



Křížové financování: není v této výzvě možné
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Termíny výzvy


Datum a čas vyhlášení výzvy:
▪



Datum a čas zpřístupnění v MS2014+:
▪



3.1.2018 ve 12:00

Datum zahájení realizace projektu:
▪



31.10.2017 ve 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí:
▪



31.10.2017 ve 12:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí:
▪



31.10.2017 ve 12:00

nejdříve 1.1.2014

Datum ukončení realizace projektu:
▪

nejpozději do 31.12.2019 (ukončení = prokazatelné uzavření všech aktivit projektu, doložit protokol o předání
a převzetí díla, fotodokumentaci, pokud není ještě vydán kolaudační souhlas, pak ho příjemce musí doložit s
první Zprávou o udržitelnosti projektu)
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Důležité dokumenty k výzvě
Řídící orgán
IROP (MMR)
Řídící orgán
IROP (MMR)
MAS Brána
Brněnska

• Obecná pravidla pro žadatele a
příjemce IROP + přílohy

• Nadřazená výzva pro MAS – výzva č. 68
• Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce ve výzvě č. 68 + přílohy

• Výzva č. 1 IROP Předškolní a školní
vzdělávání + přílohy
• Interní postupy IROP
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Území realizace projektu


Území Místní akční
skupiny Brána Brněnska,
z.s. (61 obcí)



Rozhodující není sídlo
žadatele, ale místo
realizace projektu
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Oprávnění žadatelé
Společné pro všechny aktivity: kraje, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové
organizace organizačních složek státu
Aktivita infrastruktura pro
předškolní vzdělávání:
- 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

Aktivita infrastruktura
základních a středních škol:
- školy a školská zařízení v
oblasti základního vzdělávání
- školy a školská zařízení v
oblasti středního vzdělávání
- další subjekty podílející se na
realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro
zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání:
- školy a školská zařízení v
oblasti předškolního,
základního a středního
vzdělávání
- další subjekty podílející se na
realizaci vzdělávacích aktivit
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Cílové skupiny
Společné pro všechny aktivity: osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené
sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí
pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti
vzdělávání nebo asistenčních služeb
Aktivita infrastruktura pro
předškolní vzdělávání:

Aktivita infrastruktura
základních a středních škol:

- děti do 3 let
- děti v předškolním vzdělávání

- žáci (studenti)

Aktivita Infrastruktura pro
zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání:
- žáci (studenti)
- děti v předškolním vzdělávání
- pracovníci a dobrovolní
pracovníci organizací působících
v oblasti neformálního a
zájmového vzdělávání dětí a
mládeže
- dospělí v dalším vzdělávání
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Podporované aktivity Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání


Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity zařízení, které zajišťuje péči, výchovu a
vzdělávání dětí ve věku do 3 let a v předškolním věku



Podporované aktivity se dělí na hlavní a vedlejší, na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo
minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, vedlejší aktivity mohou tvořit maximálně 15
% celkových způsobilých výdajů projektu



Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v
předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení (kapacita podpořeného
zařízení musí být zachována nebo navýšena)



Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu
bez navýšení kapacity podporovaného zařízení!



Hlavní podporované aktivity (85 %):
▪

stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení
inženýrských sítí bez vazby na klíčové kompetence, tj. pouze v ORP Rosice se sociálně vyloučenou lokalitou

▪

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.
398/2009 Sb.)

▪

pořízení vybavení budov a učeben

▪

pořízení kompenzačních pomůcek
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Podporované aktivity Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání


Vedlejší podporované aktivity (15 %):
▪

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)
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Způsobilé výdaje aktivity Infrastruktura
pro předškolní vzdělávání


Stavba



Nákup pozemků a staveb – cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů, cena nemovitosti musí být
určena znaleckým posudkem (ne starší než 6 měsíců)



Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor – pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně
upozorňujeme příjemce, že je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední
platby příjemci ze strany ŘO IROP) a evidovat je



DPH – pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet na vstupu, pokud je žadatel
neplátce DPH



Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu (příklady, podrobně viz Specifická pravidla str.22):
•

Demolice původního objektu

•

Pořízení vnitřních i venkovních prvků a hraček

•

Parkovací místa

•

Projektová dokumentace



V případě, že dojde v MŠ k navýšení kapacity zařízení minimálně o 16 dětí, jsou v plné míře způsobilé všechny výdaje na hlavní i
vedlejší aktivity projektu



Pokud dojde k navýšení kapacity o méně něž 16 dětí, jsou plně způsobilé pouze výdaje související s rozšířením kapacity
kmenových tříd, nákup kompenzačních pomůcek a stavební úpravy budovy spojené s bezbariérovostí, ostatní výdaje na hlavní a
vedlejší aktivity jsou způsobilé v poměrné části dle navýšené kapacity a stávající kapacity vycházející z Rejstříku škol a
školských zařízení
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Nezpůsobilé výdaje aktivity Infrastruktura pro
předškolní vzdělávání – příklady (str. 23 Specifických pravidel)


Výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení tříd, které neslouží jako kmenové
třídy a prostory pro spánek dětí (tj. neslouží k navýšení kapacity zařízení)
jako jsou např. zvlášť vyčleněné dílny, tělocvičny, třídy v zahradě



Výdaje na výstavbu víceúčelových sportovních hřišť, bazénů



Výdaje na podání žádosti o podporu a poradenství s tím spojené



Úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček



Výdaje na dokoupení softwarového vybavení (např. na evidenci docházky)



Nákup vstupních (čipových) karet pro vstup do budovy, které nejsou určeny
zaměstnancům
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Indikátory


Plánovaná hodnota indikátoru je závazná



K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole: výchozí hodnota a
datum, ke kterému byla stanovena (v případě výstupových indikátorů vždy 0),
cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout a datum, ke
kterému ji musí naplnit. V případě indikátoru 5 01 20 Počet osob využívající
zařízení péče o děti do 3 let stanovuje žadatel cílovou hodnotu pouze
orientačně, není závazná (nenaplnění není sankcionováno)
Kód

Název indikátoru

Typ indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

výstup

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení

výstup

5 01 20

Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3
let

Výsledek
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Podporované aktivity Infrastruktura
základních škol, Infrastruktura středních škol


Hlavní zaměření projektu musí vést k:
a) zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích:
- komunikace v cizích jazycích

- přírodní vědy
- technické a řemeslné obory
- práce s digitálními technologiemi
b) Budování bezbariérovosti
c) Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu
d) Rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost
ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou


Podporované aktivity se dělí na hlavní a vedlejší, na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu, vedlejší aktivity mohou tvořit maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu



Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence



Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem pokud bude uvedena v MAP v seznamu
projektových záměrů



Projektové záměry musí být v souladu s MAP/KAP!
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Podporované aktivity Infrastruktura
základních škol, Infrastruktura středních škol


Hlavní podporované aktivity (85 %):
▪

nákup budov, stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury,
včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí bez vazby na klíčové
kompetence, tj. pouze v ORP Rosice se sociálně vyloučenou lokalitou

▪

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

▪

pořízení vybavení budov a učeben

▪

pořízení kompenzačních pomůcek

▪

zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
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Podporované aktivity Infrastruktura
základních škol, Infrastruktura středních škol


Vedlejší podporované aktivity (15 %):
▪

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 souvisejících s realizací projektu (příprava a
realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti)

▪

Povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel)
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Podporované aktivity Infrastruktura
základních škol, Infrastruktura středních škol


V projektu v této výzvě je možné zajisti bezbariérovost celé základní školy
včetně přístupu do školních družin a školních klubů v areálu školy



Bezbariérovost školní družiny/klubu nelze realizovat jako samostatný projekt



V projektu není možné navyšovat kapacity školních družin/klubů



Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového IZO



Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních budov
pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu



Dokladování způsobilých výdajů viz Příloha č. 6 Specifických pravidel
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Způsobilé výdaje aktivity Infrastruktura
základních škol, Infrastruktura středních škol


Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužících k základnímu vzdělávání
(laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na klíčové kompetence
IROP, nezbytné zázemí těchto učeben)



Stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Související s podporou sociální inkluze v celé
budově



Nákup pozemků a staveb – cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů



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 ve vazbě na klíčové kompetence IROP)



Vnitřní konektivita a připojení k internetu (konektivita školy k veřejnému internetu, vnitřní konektivita
školy, další bezpečnostní prvky)



DPH – pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu, pokud je žadatel
neplátce DPH



Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivitu projektu (příklady, podrobně Specifická pravidla str. 44): demolice
budov, pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy, úpravy venkovního prostranství a
areálu zařízení ZŠ, zabezpečení výstavby, projektová dokumentace stavby
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Nezpůsobilé výdaje aktivity Infrastruktura
základních škol, Infrastruktura středních škol
- příklady


Výdaje spojené s realizací části projektu, která zasahuje mimo území MAS



Výdaje na nákup nemovitostí mezi spojenými osobami vymezenými v § |23| odst. 7 zákona o dani z příjmu,
ve znění pozdějších předpisů



Výdaje na nákup nemovitostí nad cenu zjištěnou znaleckým posudkem



Parkoviště a parkovací místa



Výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení kuchyně či jídelny určené ke stravování žáků



Výdaje na výstavbu/rekonstrukci tělocvičny



Výdaje na výstavbu/rekonstrukci dopravních a víceúčelových sportovních hřišť, bazénů



Výdaje na výstavbu/rekonstrukci čističky odpadních vod



Solární panely a další zdroje energie na provoz stávajících prostorů školy či školského zařízení



Výdaje na zateplování a rekonstrukce fasád stávajících budov škol a školních zařízení (zateplovací systémy
jsou způsobilé pouze v části přístavby či nástavby školní budovy)



Výdaje na výměnu oken stávajících budov škol a školských zařízení (nová okna lze pořídit pouze pro odborné
učebny s vazbou na klíčové kompetence IROP a pro nové kmenové učebny na území správního obvodu ORP
se SVL)
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Indikátory


Plánovaná hodnota indikátoru je závazná



K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole: výchozí hodnota a
datum, ke kterému byla stanovena (v případě výstupových indikátorů vždy 0),
cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout a datum, ke
kterému ji musí naplnit.



U aktivity Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol nejsou
žádné indikátory výsledků, proto je nutné, aby žadatel plánované výsledky
projektu stručně slovně popsal na záložce „Popis projektu“ v MS2014+
Kód

Název indikátoru

Typ indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích
zařízení

Výstup

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení

Výstup
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Podporované aktivity Infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání


Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a
školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další
subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání



Projektové žádosti musí být v souladu s MAP/KAP!



Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní
vzdělávání v území



Účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi)



Klíčové kompetence IROP pro zájmové a neformální vzdělávání jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)



Hlavní podporované aktivity (85 %):
•

Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

•

Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

•

Pořízení vybavení budov a učeben

•

Pořízení kompenzačních pomůcek
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Podporované aktivity Infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání


Vedlejší podporované aktivity (15 %):
•

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)
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Způsobilé výdaje Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání


Stavba: přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužících 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,
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)



Pořízení vybavení budov a učeben, výukových prostor (pořízení nábytku a vybavení laboratoří,
dílen, odborných a specializovaných učeben ve vazbě na KK, vybavení venkovních výukových
prostor s vazbou na KK, nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen,
odborných a specializovaných učeben



DPH – pokud je žadatel neplátce, pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na
odpočet vstupu



Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu (příklady, více Specifická pravidla str. 85):
demolice budov v areálu zařízení, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu, úpravy
venkovního prostranství v areálu vzdělávacího zařízení a přístřešky nevyžadující stavební
povolení, zabezpečení výstavby, projektová dokumentace stavby, EIA, povinná publicita
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Nezpůsobilé výdaje Infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– příklady (str. 86 Specifických pravidel)


Výdaje spojené s realizací části projektu, která zasahuje mimo území MAS



Výdaje na nákup nemovitostí mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 zákona o dani z příjmu, ve znění pozdějších
předpisů



Výdaje na nákup nemovitostí nad cenu zjištěnou znaleckým posudkem



Parkoviště a parkovací místa



Nákup elektroniky a HW bez vazby na klíčové kompetence IROP, odbornou učebnu počítačů nebo kompenzační pomůcky



Nákup SW bez vazby na klíčové kompetence IROP, odbornou učebnu počítačů nebo kompenzační pomůcky



Herní prvky



Výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení stravovacího zázemí



Solární panely a další zdroje energie na provoz stávajících prostorů školy či školského zařízení



Výdaje na zateplování a rekonstrukce fasád stávajících budov škol a školních zařízení (zateplovací systémy jsou způsobilé pouze
v části přístavby či nástavby školní budovy)



Výdaje na výměnu oken stávajících budov škol a školských zařízení (nová okna lze pořídit pouze pro odborné učebny s vazbou na
klíčové kompetence IROP a pro nové kmenové učebny na území správního obvodu ORP se SVL)
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Indikátory


Plánovaná hodnota indikátoru je závazná



K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole: výchozí hodnota a
datum, ke kterému byla stanovena (v případě výstupových indikátorů vždy 0),
cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout a datum, ke
kterému ji musí naplnit.



U aktivity Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
nejsou žádné indikátory výsledků, proto je nutné, aby žadatel plánované
výsledky projektu stručně slovně popsal na záložce „Popis projektu“ v
MS2014+
Kód

Název indikátoru

Typ indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích
zařízení

Výstup

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení

Výstup
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Výběr z povinných příloh


Pro všechny aktivity:

•

Zadávací a výběrová řízení

•

Studie proveditelnosti

•

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

•

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

•

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím
právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

•

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

•

Položkový rozpočet stavby
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Výběr z povinných příloh


Pro aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
•

Stanovisko Krajské hygienické stanice



Nad rámec povinných příloh uvedených ve výzvě a ve Specifických pravidlech
výzvy ŘO IROP MAS Brána Brněnska stanovuje ještě povinnou přílohu Místní
akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (její osnova je přílohou výzvy)



Veškeré náležitosti povinných příloh jsou uvedeny ve Specifických pravidlech
pro žadatele a příjemce



Přílohy jsou podkladem pro věcné hodnocení předloženého projektu
hodnotitelem
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Důležitá upozornění pro žadatele


V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“, „Infrastruktura základních
škol“, „Infrastruktura středních škol“ a „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“



Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu



K podání žádosti o podporu je nutné mít vyřízený elektronický podpis!



K podání žádosti o podporu je nutné mít zřízenou datovou schránku!



Nestátní neziskové organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství nebo práce s dětmi a mládeží a činnost musí být v
zakladatelských dokumentech přesně zapsána, hlavním účelem činnosti nesmí být vytváření zisku



Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+



Stavebně upravené prostory podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné, základním požadavkem je zajištění
bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP



Projektové záměry musí být v souladu s MAP/KAP!



Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč žadatel v modulu CBA v MS2014+ zpracovává finanční analýzu



Realizace projektu může být rozdělena na etapy, etapa nesmí být kratší než 3 měsíce



Žádost o podporu v systému MS2014+ finalizovat dříve než v posledních hodinách před ukončením příjmu žádostí ve výzvě



Projekt musí být předložen do správné výzvy a podvýzvy



Nutné doložit všechny relevantní přílohy k žádosti (pokud je požadovaná příloha irelevantní, žadatel nahraje jako přílohu
dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné přílohy)



Nutnost souladu údajů uváděných v Žádosti o podporu a v povinných přílohách žádosti
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Hodnocení a výběr projektů – způsob
hodnocení žádosti


I. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
•
•



II. Věcné hodnocení
•
•



Provádí ho CRR (Centrum pro regionální rozvoj – nadřízený dotační orgán MAS)
Dána specifická kritéria pro každou výzvu (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce)

V. Realizace projektu, udržitelnost
•



Provádí ho Programový výbor MAS
Projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů a byly doporučeny k financování, ale není možné je
financovat z důvodu vyčerpání alokace, budou zařazeny na seznam náhradních projektů

IV. Závěrečné ověření způsobilosti projektu
•
•



Provádí Výběrová komise MAS
Pro kladné hodnocení je nutnost získat min. 25 bodů z celkových 50 ze všech kritérií (viz Příloha č. 2
Kritéria věcného hodnocení)

III. Výběr projektů
•
•



pro kladné hodnocení je nutnost splnit veškerá stanovená kritéria ve výzvě (viz Příloha č. 1 Kritéria
formálního hodnocení a přijatelnosti)
provádí kancelář MAS

Kontrolu projektu v průběhu realizace a v době udržitelnosti provádí CRR

Základním dokumentem pro hodnocení jsou Interní postupy MAS Brána Brněnska pro IROP (dostupný na webu
MAS www.branabrnenska.cz)
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Hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti


Slouží k posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě MAS
a naplnění nezbytných administrativních požadavků



Provedeno do 29 pracovních dnů od ukončení příjmu žádosti o podporu



Provádějí 2 hodnotitelé z řad pracovníků kanceláře MAS



Téměř všechna kritéria FNaP jsou napravitelná, pakliže jsou při kontrole zjištěny nedostatky:



•

Žadatel bude vyzván k doložení a opravě nedostatků konkrétního kritéria interní depeší v
systému MS2014+, včetně informace o lhůtě pro vypořádání

•

Lhůta na vypořádání se stanovuje na 5 pracovních dní od data doručení požadavku (interní
depeše) v systému MS2014+

•

Celkově je možné žadatele vyzvat k doplnění/upřesnění maximálně 2x

•

Žadatel může v odůvodněných případech zažádat o prodloužení lhůty, lhůtu lze prodloužit
maximálně o 5 pracovních dní

K další fázi hodnocení všech projektů v rámci jedné výzvy je přistoupeno až po uplynutí doby
pro přezkum, případně po vyřízení všech žádostí o přezkum
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Kritéria formálních náležitostí


1) Forma žádosti:

kritérium hodnotí splnění předepsané formy žádosti o podporu a obsahové splnění
všech náležitostí v souladu s vyhlášenou výzvou Místní akční skupiny Brána
Brněnska, z.s.


2) Podpis žádosti o podporu

kritérium hodnotí oprávněnost osoby k podpisu konkrétní žádosti o podporu v
souladu s vyhlášenou výzvou Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.


3) Povinné přílohy

kritérium hodnotí doložení všech požadovaných příloh k žádosti o podporu a
jejich náležitosti obsahu příloh dle souladu s vyhlášenou výzvou Místní akční
skupiny Brána Brněnska, z.s.
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Kritéria přijatelnosti


1) oprávněný žadatel a příjemce podpory

kritérium hodnotí žadatele a příjemce podpory, zda splňuje definici oprávněného žadatele a příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu Místní
akční skupiny Brána Brněnska, z.s.


2) Soulad s účelem a programovým rámcem MAS

kritérium hodnotí žádost o podporu a samotný předkládaný projekt, zda je v souladu s Programovým rámcem 2, definovaným ve strategické části
strategie SCLLD pro území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., kapitola 4.2 Programový rámec 2: Integrovaný regionální operační program,
opatření č. 6 Předškolní a školní vzdělávání


3) Místo realizace na území působnosti MAS

kritérium hodnotí zda se místo realizace projektu nachází na území působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.


4) Soulad s cíli a podporovanými aktivitami výzvy

kritérium hodnotí žádost o podporu a samotný předkládaný projekt, zda je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy
Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.


5) Soulad s podmínkami výzvy

kritérium hodnotí žádost o podporu a samotný předkládaný projekt, zda je v souladu se všemi podmínkami výzvy Místní akční skupiny Brána
Brněnska, z.s.


6) Respektování minimální a maximální hranice způsobilých nákladů

kritérium hodnotí projekt, zda jeho rozpočet reflektuje a splňuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů stanovených výzvou
Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.


6) Soulad se Strategií pro území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

kritérium hodnotí žádost o podporu a samotný předkládaný projekt zda je v souladu se schválenou strategií SCLLD pro území Místní akční skupiny
Brána Brněnska, z.s., tedy zda podporou projektu budou stanovené cíle strategie rozvoje území naplňovány
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Věcné hodnocení


Cílem věcného hodnocení je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem na
naplňování věcných cílů strategie SCLLD a umožnit srovnání projektů podle
jejich kvality



Do fáze věcného hodnocení postoupí pouze projekty s kladným výsledkem
FNaP



Provedeno do 30 pracovních dnů od ukončení kontroly podmínek přijatelnosti
a formálních náležitostí



V této fázi se žádost nevrací pro doplnění či dopracování



Pro splnění věcného hodnocení je nutné získat min. 50 % bodů



K další fázi hodnocení všech projektů v rámci jedné výzvy je přistoupeno až
po uplynutí doby pro přezkum, případně po vyřízení všech žádostí o přezkum



Provádí ho 2 hodnotitelé z Výběrové komise MAS
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Kritéria věcného hodnocení – aktivita
infrastruktura předškolního vzdělávání


1) Připravenost projektu:

Bodové kritérium se vztahuje k připravenosti projektu. Důvodem zařazení tohoto kritéria je přidělení bodů projektu, který je připraven k realizaci
po stavební stránce již v době podání žádosti o podporu.


2) Populační velikost města/obce, ve které se projekt realizuje

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. Pro určení velikosti obce se vychází z údajů zveřejněných ČSÚ k datu 31.12.2016
(https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objektparametry&z=T&f=TABULKA&katalog=30845&pvo=DEM03&pvoch=40720&sp=A&skupId=526&pvokc=101&c=v3%7E2__RP2016MP12DP31&str=v70). V
případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých
je projekt realizován.


3) Finanční náročnost projektu

Kritérium hodnotí požadovanou výši dotace. Důvodem zařazení tohoto kritéria je hledisko hospodárnosti projektu. Hodnocení se provádí na
základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu. Žadatel popisuje potřebné informace v Žádosti o podporu. Hodnotitel nalezne údaje pro
přidělení počtu bodů zejména v přehledu zdrojů financování.


4) Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže

Kritérium hodnotí, zda výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže (zájmové aktivity = aktivity
potřebné pro rozvoj osobnosti, kompenzující jednostrannou zátěž ze školy, zajišťující duševní hygienu, mající funkci výchovnou, vzdělávací,
kulturní, preventivní, zdravotní, sociální a preventivní, rozvíjející schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňují sociální vztahy). Využití
výstupů projektu pro mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže musí být dodržováno minimálně po dobu udržitelnosti projektu!


5) Podíl odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení

Kritérium hodnotí podíl odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení.
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Kritéria věcného hodnocení – infrastruktura
základních škol, infrastruktura středních škol


1) Připravenost projektu:

Bodové kritérium se vztahuje k připravenosti projektu. Důvodem zařazení tohoto kritéria je přidělení bodů projektu, který je
připraven k realizaci po stavební stránce již v době podání žádosti o podporu.


2) Populační velikost města/obce, ve které se projekt realizuje

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. Pro určení velikosti obce se vychází z údajů zveřejněných ČSÚ k datu
31.12.2016 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objektparametry&z=T&f=TABULKA&katalog=30845&pvo=DEM03&pvoch=40720&sp=A&skupId=526&pvokc=101&c=v3%7E2__RP2016MP12DP31&
str=v70). V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v
jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován.


3) Finanční náročnost projektu

Kritérium hodnotí požadovanou výši dotace. Důvodem zařazení tohoto kritéria je hledisko hospodárnosti projektu. Hodnocení se
provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu. Žadatel popisuje potřebné informace v Žádosti o podporu.
Hodnotitel nalezne údaje pro přidělení počtu bodů zejména v přehledu zdrojů financování.


4) Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže

Kritérium hodnotí, zda výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže (zájmové aktivity =
aktivity potřebné pro rozvoj osobnosti, kompenzující jednostrannou zátěž ze školy, zajišťující duševní hygienu, mající funkci
výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní, sociální a preventivní, rozvíjející schopnosti, znalosti, dovednosti, talent,
upevňují sociální vztahy). Využití výstupů projektu pro mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže musí být dodržováno minimálně
po dobu udržitelnosti projektu!
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Kritéria věcného hodnocení – infrastruktura
pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání


1) Připravenost projektu:

Bodové kritérium se vztahuje k připravenosti projektu. Důvodem zařazení tohoto kritéria je přidělení bodů
projektu, který je připraven k realizaci po stavební stránce již v době podání žádosti o podporu.


2) Populační velikost města/obce, ve které se projekt realizuje

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. Pro určení velikosti obce se vychází z údajů
zveřejněných ČSÚ k datu 31.12.2016 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objektparametry&z=T&f=TABULKA&katalog=30845&pvo=DEM03&pvoch=40720&sp=A&skupId=526&pvokc=101&c=v3%7E2
__RP2016MP12DP31&str=v70). V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle
aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován.


3) Finanční náročnost projektu

Kritérium hodnotí požadovanou výši dotace. Důvodem zařazení tohoto kritéria je hledisko hospodárnosti
projektu. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu. Žadatel popisuje
potřebné informace v Žádosti o podporu. Hodnotitel nalezne údaje pro přidělení počtu bodů zejména v přehledu
zdrojů financování.


4) Využité zařízeními předškolního a školního vzdělávání

Kritérium hodnotí využití výstupů projektu zařízeními předškolního a školního vzdělávání v kalendářním roce.
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Přezkum hodnocení FNaP a VH


Proti negativnímu výsledku hodnocení FNaP, VH může žadatel podat žádost o přezkum



Žadatel také může podat žádost o přezkum v případě nesouhlasu s přiřazeným počtem bodů
ve věcném hodnocení (tedy i v případě pozitivního hodnocení)



Negativním výsledkem hodnocení je myšlen stav, který je překážkou pro postup do další fáze
hodnocení projektu



Žádost o přezkum podat v systému MS2014+ a to do 15 kalendářních dní od doručení depeše,
která obsahuje výsledek hodnocení



Kontrolní výbor rozhodne o Žádosti o přezkum do 30 pracovních dnů od doručení žádosti
(případně do 60 PD)



Výsledek přezkumu: důvodná, částečně důvodná či nedůvodná žádost



Pokud důvodná, pak je vrácena k novému hodnocení FNaP a to musí být provedeno do 29
pracovních dní



Z jednání KV musí být pořízen zápis (podrobně viz Interní postupy)



O výsledku přezkumu je žadatel informován interní depeší v systému MS 2014+
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Přezkum věcného hodnocení


Žádost o přezkum podat v systému MS2014+ a to do 15 kalendářních dní od
doručení depeše, která obsahuje výsledek hodnocení



Na základě Žádosti o přezkum je svoláno jednání Kontrolního výboru



Kontrolní výbor MAS rozhodne o Žádosti o přezkum do 30 pracovních dnů od
doručení žádostí (případně do 60 PD)



Výsledek přezkumu: důvodná, částečně důvodná či nedůvodná žádost



Pokud je rozhodnuto, že Žádost o přezkum je důvodná, tak je projekt vrácen
k novému hodnocení Výběrové komisi



O výsledku přezkumu je žadatel informován interní depeší v systému MS
2014+



při nesouhlasu s bodovým hodnocením žadatel podává stížnost proti postupu
MAS (podává se na Kontrolní výbor MAS)
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Výběr projektů


Provádí Programový výbor MAS Brána Brněnska jakožto rozhodovací orgán



Pouze projekty, které splnily věcné hodnocení (tj. získaly nutné minimum 25 bodů)



PV provede nejpozději do 30 pracovních dní od ukončení kontroly formálních
náležitostí a přijatelnosti



Projekty seřazeny dle výše bodového hodnocení sestupně (v případě shodného
počtu bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti v systému MS2014+, případně
výše celkových způsobilých výdajů)



Finanční prostředky přidělovány dle alokace výzvy jednotlivým seřazeným
projektům až do okamžiku rozdělení alokace



Ostatní projekty, které není možné podpořit z důvodu vyčerpání alokace jsou
zařazeny do seznamu náhradních projektů



Výsledek oznámen žadateli interní depeší, nahrán do systému MS 2014+, zveřejněn
na webových stránkách MAS
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Náhradní projekty


Náhradní projekt = projekt, který splnil hodnocení FNaP a VH, byl doporučen k financování,
ale není možné jej podpořit z důvodu vyčerpání alokace



Možnost podpory takového projektu dodatečně z úspor, z důvodu odstoupení od projektu, z
důvodu nezpůsobilých výdajů



Postup:
•

Uvolněná část prostředků je nabídnuta prvnímu náhradnímu projektu v pořadí, dosáhli-li tyto
úspory alespoň 30 % jeho dotace z EFRR, lhůta na vyjádření žadatele je 15 pracovních dní ode
dne doručení výzvy k vyjádření

•

Pokud žadatel souhlasí požádá o změnu projektu a bude mu vydán právní akt

•

V případě nesouhlasu s nabídnutou částkou a současně trvajícího zájmu projekt realizovat mu
MAS po získání dalších prostředků z úspor nabídne vyšší částku, takto se postupuje dokud:
a) nabízená částka odpovídá částce schváleného projektu
b) žadatel souhlasí s nabízenou částkou

•

V případě nesouhlasu s nabídnutou částkou a současně nezájmu projekt realizovat jsou volné
prostředky nabídnuty dalšímu žadateli na seznamu náhradních projektů
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Další proces zpracování Žádosti o
podporu






Závěrečné ověření způsobilosti projektu
•

Provádí CRR po provedení výběru projektů Programovým výborem MAS

•

Ověření probíhá dle kritérií ZoZP zveřejněných na www.dotace.eu

Výběr projektů ŘO IROP
•

Finální výběr projektů na základě informací od CRR

•

Vytvořen zápis z jednání se schválenými projekty

Právní akt
•

Vydává ŘO IROP

•

Je to základní právní rámec vymezující práva a povinnosti příjemce dotace a ŘO
IROP
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Udržitelnost projektu


Udržitelnost projektu je 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO
IROP



V době udržitelnosti projektu musí veškerý pořízený investiční majetek sloužit
pouze k účelu poskytování stejných služeb a provádění aktivit projektu pro stejné
klienty cílové skupiny, ke kterým se příjemce zavázal v žádosti o podporu



V době udržitelnosti bude prováděna kontrola prostřednictvím Zpráv o
udržitelnosti projektu, ex-post analýzy rizik a ex-post kontroly. Po dobu
udržitelnosti je příjemce povinen prokázat fungování služeb v druhu a kapacitě,
kterou určil v Žádosti o podporu.



V době udržitelnosti musí být dodržovány cílové hodnoty indikátorů stanovené v
Rozhodnutí/Stanovení výdajů.



Ve Zprávách o udržitelnosti projektu příjemce uvádí informace požadované v
kapitole 6 Specifických pravidel.
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Komunikace se žadateli


Pracovníci MAS pouze konzultují, nesmějí se podílet na přípravě a zpracování
dokumentů k projektu



Konzultovat je možné telefonicky/emailem/osobně



Ostatní komunikace ohledně podané žádosti o podporu probíhá v systému
MS2014+ interní depeší



MAS pořádá 2 druhy seminářů ke každé výzvě:



•

Pro žadatele (dnešní seminář)

•

Pro příjemce

Na webových stránkách MAS Brána Brněnska budou zveřejněny nejčastější
otázky a odpovědi, které nevyplývají z výzvy a dostupných materiálů
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Máte dotazy?
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Děkuji za pozornost!
Ing. Michaela Košvicová
projektový manažer
kosvicova@branabrnenska.cz
+420 725 016 886
www.branabrnenska.cz
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