Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím
integrovaných územních investic (ITI) – ITI ostravské aglomerace
Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace

Název kritéria

Žádost o podporu je podána v předepsané
formě.

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

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a  žádost o podporu
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s  specifická pravidla pro žadatele
přílohami).
a příjemce
NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě a
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s
přílohami).

Žádost
o
podporu
je
podepsána
oprávněným zástupcem žadatele.

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním
 žádost o podporu
zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.
 příloha žádosti – pověření
NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním
zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňují náležitosti požadované ve
specifických pravidlech pro žadatele a
příjemce a ve výzvě zprostředkujícího
subjektu ITI ostravské aglomerace (dále jen
ZS ITI).

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle
 text výzvy ZS ITI ostravské
výzvy ZS ITI ostravské aglomerace, které obsahově splňují
aglomerace
náležitosti, požadované ve specifických pravidlech pro žadatele a

specifická pravidla pro žadatele
příjemce a ve výzvě ZS ITI.
a příjemce
NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle  žádost o podporu
výzvy ZS ITI ostravské aglomerace nebo doložené přílohy  přílohy žádosti o podporu
obsahově nesplňují náležitosti, požadované ve specifických
pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI.
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Obecná kritéria přijatelnosti pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace

Název kritéria

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

s horizontálními

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy potřebnost
ZS ITI ostravské aglomerace.
účelnost
efektivnost

Žadatel splňuje definici oprávněného
potřebnost
příjemce pro příslušný specifický cíl
IROP a
účelnost
výzvu ZS ITI ostravské aglomerace.

efektivnost

Referenční dokument

ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami  text výzvy ZS ITI ostravské
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI ostravské aglomerace.
aglomerace
 specifická pravidla pro žadatele a
NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
příjemce
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI ostravské aglomerace.
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

Projekt je svým zaměřením v souladu s potřebnost
cíli a podporovanými aktivitami výzvy ZS
účelnost
ITI ostravské aglomerace.

soulad
kritérii

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Projekt respektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů, účelnost
pokud jsou výzvou ZS ITI ostravské
hospodárnost
aglomerace stanoveny.

 text výzvy ZS ITI ostravské
ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI ostravské
aglomerace
aglomerace.
 specifická pravidla pro žadatele a
příjemce
NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI ostravské
 studie proveditelnosti
aglomerace.
 Strategie
ITI
ostravské
aglomerace
 text výzvy ZS ITI ostravské
ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný
aglomerace
specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI ostravské aglomerace.
 specifická pravidla pro žadatele a
příjemce
NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný
 žádost o podporu
specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI ostravské aglomerace.
 doklad o právní subjektivitě
žadatele
ANO – projekt respektuje hranici minimálních a maximálních
 text výzvy ZS ITI ostravské
celkových způsobilých výdajů.
aglomerace

rozpočet projektu
NE – projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních

specifická pravidla pro žadatele a
celkových způsobilých výdajů.
příjemce
NERELEVANTNÍ – hranice nebyly stanoveny.
 studie proveditelnosti
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efektivnost
Projekt respektuje limity způsobilých
výdajů, pokud jsou stanoveny.

účelnost

NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.

hospodárnost

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z
horizontálních priorit IROP (udržitelný soulad
rozvoj, rovné příležitosti a zákaz kritérii
diskriminace, rovnost mužů a žen).

s

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit
 žádost o podporu
horizontálními IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv).
 EIA
NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit  studie proveditelnosti
IROP.

Žadatel má zajištěnou administrativní, Proveditelnost
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
Účelnost
udržitelnosti projektu.

Potřebnost
realizace
odůvodněná.

projektu

 text výzvy ZS ITI ostravské
aglomerace
 rozpočet projektu
 specifická pravidla výzvy pro
žadatele a příjemce
 studie proveditelnosti

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů.

je potřebnost

Statutární zástupce žadatele je trestně Riziko podvodu
bezúhonný.

Žádost
o
podporu
odpovídá
projektovému záměru, ke kterému vydal riziko podvodu
své vyjádření Řídící výbor ITI ostravské
aglomerace.

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.
ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu a ta je v souladu se

Strategií ITI ostravské aglomerace.

NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu nebo ze zdůvodnění 
vyplývá, že realizace projektu není v souladu se Strategií a se
zněním výzvy ZS ITI ostravské aglomerace.
ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili
čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU),
podnikatelské subjekty předkládají výpis z trestního rejstříku bez
trestných činů dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU.

žádost o podporu
studie proveditelnosti

žádost o podporu
studie proveditelnosti
Strategie
ITI
aglomerace

ostravské

 čestné prohlášení - žadatelé, kteří
nedokládají identifikaci
 výpis z trestního rejstříku –
podnikatelské subjekty

NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis z trestního
rejstříku nebo výpis obsahuje trestný čin dotačního podvodu nebo
poškozování zájmů EU.
ANO – žádost o podporu a projektový záměr se shodují v údajích:  žádost o podporu
žadatel, popis projektu.
 vyjádření řídícího výboru ITI
(příloha žádosti o podporu)
Hodnoty indikátorů v žádosti o podporu jsou stejné jako hodnoty
 projektový
záměr
(příloha
indikátorů uvedené v projektovém záměru nebo jsou nižší max. o 5
Vyjádření ŘV ITI)
 čestné prohlášení žadatele, že
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% a tato změna je popsána.
Výše dotace z EU v žádosti o podporu je rovna výši dotace z EU
uvedené v projektovém záměru nebo ji převyšuje max. o 10 % a
změna je popsána.

předkládaná žádost o podporu je
totožná s projektovým záměrem,
projednaným na ŘV ITI (příloha
žádosti o podporu)

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 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.
Projekt
je
v souladu
s tematickým
zaměřením Strategie ITI ostravské
aglomerace,
strategickým
cílem
a účelnost
některým z jeho specifických cílů a
opatření.

ANO - Projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI,  žádost o podporu
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a opatření.
 Strategie
ITI
aglomerace
NE - Projekt není v souladu s tematickým zaměřením ITI,
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a opatření.

Zvolené indikátory odpovídají cílům
projektu a výzvy ZS ITI ostravské účelnost
aglomerace.

ANO - Zvolené indikátory odpovídají cílům projektu a výzvy ZS ITI 
ostravské aglomerace.


NE - Zvolené indikátory neodpovídají cílům projektu a výzvy ZS ITI
ostravské aglomerace.

žádost o podporu
studie proveditelnosti
text výzvy ZS ITI
aglomerace


ANO – Projekt bude realizován na území ostravské aglomerace. Ve

SC 1.1 IROP:

bude minimálně 70 % kilometrů realizováno na území
ostravské aglomerace.

žádost o podporu
studie proveditelnosti
Strategie
ITI
aglomerace

Projekt bude realizován
ostravské aglomerace.

na

území

ostravské

ostravské

ostravské

Ve SC 1.2 IROP u aktivity:
-

Nízkoemisní a bezemisní vozidla bude minimálně 70 %
ujetých
vozokilometrů realizováno na území ostravské aglomerace.

NE – Projekt bude realizován mimo území ostravské aglomerace.
Ve SC 1.1 IROP:
-

bude méně než 70 % kilometrů realizováno na území
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ostravské aglomerace.
Ve SC 1.2 IROP u aktivity:
-

Nízkoemisní a bezemisní vozidla bude méně než 70 %
ujetých vozokilometrů realizováno na území ostravské
aglomerace.
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Kritéria podle specifických cílů pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace
Specifický cíl 1.1 IROP - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury
navazující na síť TEN-T
Název kritéria

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

Hodnocení (ANO/NE/)

Referenční dokument

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Projekt je realizován na Prioritní
regionální silniční síti.

Projekt je zařazen do Regionálního
akčního plánu.

Potřebnost, účelnost

Účelnost

ANO – v žádosti je explicitní odkaz na konkrétní úsek uvedený
v Prioritní regionální silniční síti.



NE – úsek neleží na Prioritní regionální silniční síti.



Seznam úseků - příloha
specifických pravidel výzvy pro
žadatele a příjemce
žádost o podporu




žádost o podporu
Regionální akční plán

ANO – v žádosti je uvedený explicitní a ověřitelný odkaz na
Regionální akční plán.
NE – žádost neodkazuje na Regionální akční plán nebo není
zřejmá vazba projektu na Regionální akční plán.

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno.
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Specifický cíl 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Název kritéria

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

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

aktivita NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA – SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Vozidla, nakupovaná pro veřejnou
dopravu, jsou upravená pro přepravu
osob se sníženou schopností pohybu a
účelnost
orientace.

ANO – Ve studii proveditelnosti jsou popsány technické parametry
vozidel odpovídající jejich přizpůsobení osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

NE – Ve studii proveditelnosti nejsou popsány technické parametry
vozidel odpovídající jejich přizpůsobení osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Nízkoemisní a
bezemisní vozidla.
 žádost o podporu
ANO – Projekt zahrnuje pořízení vozidel vybavených minimálně
 studie proveditelnosti
vnitřním elektronickým vizuálním a akustickým systémem pro
informování cestujících.

Vozidla pro veřejnou dopravu pořízená
v rámci projektu jsou vybavena systémy účelnost
pro informování cestujících.

NE – Projekt nezahrnuje pořízení vozidel vybavených minimálně
vnitřním elektronickým vizuálním a akustickým systémem pro
informování cestujících.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Nízkoemisní a
bezemisní vozidla.

Vozidla pro veřejnou dopravu pořízená
v rámci projektu jsou nízkopodlažní a účelnost
bezbariérová.

ANO – Projekt zahrnuje pořízení
nízkopodlažních a bezbariérových vozidel.

minimálně

částečně

NE – Projekt nezahrnuje pořízení
nízkopodlažních a bezbariérových vozidel.

minimálně

částečně

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Nízkoemisní a
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bezemisní vozidla.
 žádost o podporu
ANO – Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak,
 studie proveditelnosti
aby projekt byl v termínu dokončen.
Harmonogram realizace
reálný a proveditelný.

projektu

je
proveditelnost

NE – Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak,
aby projekt byl v termínu dokončen.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Nízkoemisní a
bezemisní vozidla.

aktivita NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno.
aktivita TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
 žádost o podporu
ANO - Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak,
 studie proveditelnosti
aby projekt byl v termínu dokončen.
Harmonogram realizace
reálný a proveditelný.

projektu

je
Proveditelnost

NE - Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak,
aby projekt byl v termínu dokončen.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Terminály a
parkovací systémy.
ANO – Počet spojů, které zastavují na přestupním místě, které je
předmětem projektu, je v době podání žádosti o podporu vyšší než
600.

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

NE – Počet spojů, které zastavují na přestupním místě, které je
předmětem projektu, je v době podání žádosti o podporu 600 nebo
nižší.

Počet přepravených cestujících na
přestupním místě, které je předmětem

ANO – Počet přepravených cestujících na přestupním místě, které
je předmětem projektu, je v době podání žádosti o podporu

Účelnost

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Terminály a
parkovací systémy.
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
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projektu, je v době podání žádosti o
podporu vyšší než 3000 cestujících.

minimálně 3000.
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.

aktivita TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno.
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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 (bodovací škála)

Referenční dokument

aktivita INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
ANO - Součástí projektu jsou stavební úpravy přispívající k
bezbariérovosti zařízení nebo pořízení speciálního vybavení nebo
kompenzačních pomůcek.
Projekt zajistí fyzickou dostupnost a
bezbariérovost vzdělávacích zařízení.

Účelnost

NE - Součástí projektu nejsou stavební úpravy přispívající k
bezbariérovosti zařízení, pořízení speciálního vybavení,
kompenzačních pomůcek.




žádost o podporu
studie proveditelnosti






žádost o podporu
krajský akční plán vzdělávání
nebo seznam projektových
záměrů pro investiční
intervence
studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti

NERELEVANTNÍ – Zařízení již je bezbariérové nebo
bezbariérovost zařízení je dle nařízení vlády 211/2010 Sb.
v platném znění - o soustavě oborů v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání nerelevantní.

Projekt je v souladu s akčním plánem
vzdělávání.

ANO - Projekt je v souladu s příslušným krajským akčním plánem
vzdělávání.
Potřebnost

NE - Projekt není v souladu s příslušným krajským akčním plánem
vzdělávání.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura
středních a vyšších odborných škol.

Projekt není zaměřen na výstavbu nové
školy.

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy.
Účelnost

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu nové školy.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura
středních a vyšších odborných škol.

aktivita INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
10

5 bodů – V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve
fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
V projektu jsou uvedena hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich eliminace.

Proveditelnost

3 body – V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.



studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti

5 bodů – Požadovaná výše dotace na 17 osob okamžité kapacity je

ve výši od 1 do 3 mil. Kč včetně.


žádost o podporu
studie proveditelnosti

0 bodů – V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i
ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Harmonogram realizace projektu je
reálný a proveditelný.

10 bodů – Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný.
Proveditelnost

0 bodů – Harmonogram realizace projektu není reálný a
proveditelný.
10 bodů – Požadovaná výše dotace na 17 osob okamžité kapacity
je nižší než 1 mil. Kč.

Požadovaná dotace odpovídá optimální
nákladovosti na jednotku indikátoru.

Účelnost
Efektivnost

0 bodů – Požadovaná výše dotace na 17 osob okamžité kapacity je
vyšší než 3 mil. Kč.
Výstupy z projektu budou sloužit také
k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí
a mládeže v podporovaných klíčových
kompetencích.

Účelnost

5 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním
zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích.
0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit i k mimoškolním
zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích.




žádost o podporu
studie proveditelnosti

aktivita INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a
bezbariérovost vzdělávacích zařízení.

ANO - Součástí projektu jsou stavební úpravy přispívající k
bezbariérovosti zařízení nebo pořízení speciálního vybavení nebo
kompenzačních pomůcek.
Účelnost

NE - Součástí projektu nejsou stavební úpravy přispívající k
bezbariérovosti zařízení, pořízení speciálního vybavení,
kompenzačních pomůcek.




žádost o podporu
studie proveditelnosti

NERELEVANTNÍ – Zařízení již je bezbariérové projekt není
zaměřen na aktivitu infrastruktura základních škol.
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Projekt je v souladu s akčním plánem
vzdělávání.

ANO - Projekt je v souladu s příslušným akčním plánem.
Potřebnost

NE - Projekt není v souladu s příslušným akčním plánem.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura
základních škol.

Projekt není zaměřen na výstavbu nové
školy.



žádost o podporu
místní akční plán do roku 2023
nebo Strategický rámec
schválený Řídícím výborem
MAP
studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy.
Účelnost
Potřebnost

Projekt nezískal podporu z Národního
fondu pro podporu MŠ a ZŠ.




NE - Projekt je zaměřen na výstavbu nové školy.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura
základních škol.
ANO - Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu
MŠ a ZŠ na stejné výdaje.

Potřebnost

NE - Projekt byl podpořen z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ 
na stejné výdaje.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura
základních škol.

seznam schválených projektů
z Národního fondu pro
podporu pro podporu MŠ a ZŠ

aktivita INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
5 bodů – V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve
fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
V projektu jsou uvedena hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich eliminace.

Proveditelnost

3 body – V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.



studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti

0 bodů – V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i
ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Harmonogram realizace projektu je
reálný a proveditelný.

Požadovaná dotace odpovídá optimální
nákladovosti na jednotku indikátoru.

10 bodů – Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný.
Proveditelnost

Účelnost
Efektivnost

0 bodů – Harmonogram realizace projektu není reálný a
proveditelný.
10 bodů – Požadovaná výše dotace na 17 osob okamžité kapacity
je nižší než 1 mil. Kč.
5 bodů – Požadovaná výše dotace na 17 osob okamžité kapacity je
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ve výši od 1 do 3 mil.Kč včetně.
0 bodů – Požadovaná výše dotace na 17 osob okamžité kapacity je
vyšší než 3 mil. Kč.
Výstupy z projektu budou sloužit také
k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí
a mládeže v podporovaných klíčových
kompetencích.

Účelnost

5 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním
zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích.
0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit i k mimoškolním
zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích.




žádost o podporu
studie proveditelnosti

Aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
ANO - Součástí projektu jsou stavební úpravy přispívající k
bezbariérovosti zařízení nebo pořízení speciálního vybavení nebo
kompenzačních pomůcek.
Projekt zajistí fyzickou dostupnost a
bezbariérovost vzdělávacích zařízení.

Účelnost

NE - Součástí projektu nejsou stavební úpravy přispívající k
bezbariérovosti zařízení, pořízení speciálního vybavení,
kompenzačních pomůcek.




žádost o podporu
studie proveditelnosti

NERELEVANTNÍ – Zařízení již je bezbariérové nebo projekt není
zaměřen na aktivitu infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání.
 žádost o podporu
ANO - Projekt je v souladu s příslušným místním akčním plánem
nebo krajským akčním plánem vzdělávání.
Projekt je v souladu s akčním plánem
vzdělávání.

Potřebnost

NE - Projekt není v souladu s příslušným místním akčním plánem
nebo krajským akčním plánem vzdělávání.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

 krajský akční plán vzdělávání
nebo seznam projektových záměrů
pro investiční intervence 
 místní akční plán do roku 2023
nebo Strategický rámec schválený
Řídícím výborem MAP
 studie proveditelnosti
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Projekt prokazatelně řeší nedostatek
kapacit v území ostravské aglomerace.

Účelnost
Potřebnost

ANO - Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit pro zájmové,
neformální nebo celoživotní vzdělávání v území ostravské
aglomerace.
NE - Projekt neřeší nedostatek kapacit pro zájmové, neformální
nebo celoživotní vzdělávání v území aglomerace.

 krajský akční plán vzdělávání
nebo seznam projektových záměrů
pro investiční intervence 
 místní akční plán do roku 2023
nebo Strategický rámec schválený
Řídícím výborem MAP

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

Projekt není zaměřen na výstavbu nové
budovy pro aktivity zájmového,
neformálního nebo celoživotního
vzdělávání.

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity
zájmového, neformálního nebo celoživotního vzdělávání.
Účelnost

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity
zájmového, neformálního nebo celoživotního vzdělávání.



žádost o podporu



studie proveditelnosti



žádost o podporu



studie proveditelnosti



NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
5 bodů – V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve
fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
V projektu jsou uvedena hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich eliminace.

Proveditelnost

3 body – V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.



studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti

0 bodů – V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i
ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Harmonogram realizace projektu je
reálný a proveditelný.

Požadovaná dotace odpovídá optimální
nákladovosti na jednotku indikátoru.

10 bodů – Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný.
Proveditelnost

Účelnost
Efektivnost

0 bodů – Harmonogram realizace projektu není reálný a
proveditelný.
10 bodů – Požadovaná výše dotace na 17 osob okamžité kapacity
je nižší než 1 mil. Kč.
5 bodů – Požadovaná výše dotace na 17 osob okamžité kapacity je

14

ve výši od 1 do 3 mil. Kč včetně.
0 bodů – Požadovaná výše dotace na 17 osob okamžité kapacity je
vyšší než 3 mil. Kč.
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).

Projekt řeší využití výstupů projektu
v kalendářním roce.

Účelnost
Efektivnost

Účelnost

10 bodů – Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských
zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními
institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží. 

0 bodů – Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci škol a školských

zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními
institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží.

žádost o podporu
studie proveditelnosti
referenční dokument

10 bodů – Výstupy projektu jsou využité více jak deset měsíců
v roce.
5 bodů – Výstupy projektu jsou využité deset měsíců v roce.



studie proveditelnosti

0 bodů – Výstupy projektu jsou využité méně jak deset měsíců
v roce.
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