
 

 

 

 

 

 

 

Záznam k realizaci IROP č. 236 

 

Datum platnosti: 14. 1. 2021 

Datum účinnosti: 14. 1. 2021 

Číslo jednací: MMR-2063/2021-26 

Věc: Úprava bodové škály u kritérií v kontrolním listu v souladu s vyhlášenou výzvu č. 11 MAS 
Brána Brněnska a údaji uvedenými v MS14+. 

Číslo výzvy: 68. výzva IROP -  Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení - integrované projekty CLLD - SC 4.1 

11. výzva MAS Brána Brněnska – IROP - Předškolní a školní vzdělávání 

Kontrolní list pro věcné hodnocení MAS Brána Brněnska výzva č. 11.  

 

Popis zjištěného stavu: 

Místní akční skupina (dále „MAS“) Brána Brněnska vyhlásila dne 17. 7. 2020 výzvu č. 11 s názvem 
„MAS Brána Brněnska – IROP – Předškolní a školní vzdělávání.“ (dále „výzva MAS“), která ukončila 
příjem žádostí o podporu dne 9.10.2020. Výzva MAS byla vyhlášena s bodovou škálou, která musí být 
totožná se zpracovaným KL pro věcné hodnocení. K administrativní chybně došlo při zpracování KL 
pro výzvu č. 11 MAS Brána Brněnska, kde se bodová škála u jednotlivých kritérií neztotožňuje 
s bodovou škálou ve vyhlášené výzvě MAS a údajům zadaným v MS14+. 

Závěr: 

MAS napraví nesoulad bodové škály v kontrolním listu v souladu s vyhlášenou výzvou MAS a údaji 
uvedenými v MS14+. ŘO IROP přeschválí upravený kontrolní list pro věcné hodnocení, a to vydáním 
tohoto záznamu k realizaci. MAS požádá ŘO IROP o zneplatnění hodnocení v MS14+, provede 
opravné věcné hodnocení u všech projektů, správně udělí body u projektů ve výzvě  
č. 11 „MAS Brána Brněnska – IROP – Předškolní a školní vzdělávání“, a to v souladu s vyhlášenou 
výzvou a interními postupy MAS.  Napravením této chyby dochází k dodržení bodové škály uvedené 
ve vyhlášené výzvě MAS a údaji MS14+. 

 

Příloha záznamu č. 1 Opravený kontrolní list pro věcné hodnocení výzvy č. 11. 

 

Vypracovala: Ing. Kateřina Skálová  

Schválil:   
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