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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Příjem žádostí

od 20. 12. 2017
do 31. 03. 2018 (23:59)

Alokace výzvy

16 000 000 Kč

Min. výše způsobilých výdajů

400 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů

5 000 000 Kč

Forma financování

Ex post

Výše dotace

95 %
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Časová způsobilost

1. 1. 2014 – 30. 6. 2023
Realizace nesmí být ukončena před
podáním Žádosti v ISKP14+!

Etapy projektu

1 etapa = min. 3 měsíce

Aktivity

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Infrastruktura pro základní vzdělávání

Hlavní aktivity projektu

Vedlejší aktivity projektu

85 %

15 %
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Místo realizace projektu leží na
území MAS
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OPRÁVNĚNÍ ŽADATELNÉ
• Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního
vzdělávání
• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
• Kraje + organizace zřizované/zakládané kraji
• Obce + organizace zřizované/zakládané obcemi
• Nestátní neziskové organizace
• Církve + církevní organizace
• Organizační složky státu + příspěvkové organizace složek státu
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INFRASTRUKTURA – PŘEŠKOLNÍ VZDĚL.
CÍLOVÉ SKUPINY:
• Děti do 3 let
• Děti v předškolním vzdělávání
• Osoby sociálně vyloučené
• Osoby ohrožené soc. vyloučením

• Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
• Pedagogičtí pracovníci
• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v
oblasti vzdělávání
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INFRASTRUKTURA – PŘEŠKOLNÍ VZDĚL.
Podmínka zvýšení kapacity zařízení
Hlavní aktivity:
• Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury
(včetně inženýrských sítí)
• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zajištění bezbariérovosti)

• Nákup pozemků a staveb
• Pořízení vybavení budov a učeben
• Pořízení kompenzačních pomůcek
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INFRASTRUKTURA – PŘEŠKOLNÍ VZDĚL.
Vedlejší aktivity:
• Demolice související s realizací projektu
• Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení…
• Pořízení herních prvků
• Úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště, herní prvky…)

• Projektová dokumentace, EIA
• Zabezpečení výstavby (technický dozor, BOZP, autorský dozor)
• Pořízení služeb (výběrové a zadávací řízení, studie
proveditelnosti)

• Povinná publicita
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INFRASTRUKTURA – ZÁKLADNÍ VZDĚL.
CÍLOVÉ SKUPINY:
• Žáci
• Osoby sociálně vyloučené
• Osoby sociálním vyloučením ohrožené
• Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

• Pedagogičtí pracovníci
• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v
oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
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INFRASTRUKTURA – ZÁKLADNÍ VZDĚL.
Soulad s MAP Uherský Brod
Vazba na:
• Klíčové kompetence (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi)*
• Budování bezbariérovosti škol
• Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu
• Rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální
inkluzi či demografickou potřebnost
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INFRASTRUKTURA – ZÁKLADNÍ VZDĚL.
*Klíčové kompetence (vazba na RVP ZV)
• Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyky)
• Člověk a jeho svět
• Matematika a její aplikace
• Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)

• Člověk a svět práce
• Environmentální výchova
Škola musí zapracovat do Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
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INFRASTRUKTURA – ZÁKLADNÍ VZDĚL.

• Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury
(včetně inženýrských sítí)
• Laboratoře, dílny, odborné učebny, odborné kabinety…
• Ve vazbě na kapacitu školy i nové kmenové třídy a kabinety

• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zajištění bezbariérovosti)

bezbariérovost

Hlavní aktivity:

• Nákup pozemků a staveb
• Pořízení vybavení budov a učeben
• Pořízení kompenzačních pomůcek
• Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
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INFRASTRUKTURA – ZÁKLADNÍ VZDĚL.
Vedlejší aktivity
• Demolice související s realizací projektu
• Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení…
• Úpravy venkovních prostranství a zeleně
• Projektová dokumentace, EIA

• Zabezpečení výstavby (technický dozor, BOZP, autorský dozor)
• Pořízení služeb (výběrové a zadávací řízení, studie
proveditelnosti)
• Povinná publicita
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POVINNÉ PŘÍLOHY
• Plná moc – příloha č. 11 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce
• Zadávací a výběrová řízení
• Doklady o právní subjektivitě žadatele (zřizovací/zakládací listina…)
• Studie proveditelnosti
• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu (LV)
• Územní rozhodnutí/souhlas/veřejnoprávní smlouva (s nabytím právní moci)
• (Žádost o) stavební povolení/ohlášení nebo souhlas/veřejnoprávní smlouva nebo čestné
prohlášení, že uvedené není třeba
• Projektová dokumentace (stupeň DSP)
• Položkový rozpočet
• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
• Čestné prohlášení o skutečném majiteli
• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
• Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy – jen u MŠ
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ZADÁVACÍ A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
• K podání žádosti není nutné uzavřené zadávací a výběrové řízení

• Specifická pravidla: žadatel dokládá uzavřené ZaVŘ
• Dokládá žadatel pokud již má uzavřeno
• V případě, že nemá uzavřeno -> nerelevantní příloha

• Žadatel se řídí pravidly Metodického pokynu
• Příloha č. 3 Obecných pravidel
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INDIKÁTORY
Kód

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Zařízení

Výstup

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o
děti nebo vzdělávacích zařízení

Osoby

Výstup

5 01 20

Počet osob využívajících zařízení péče o
děti do 3 let

Osoby

Výsledek

5 00 20

Podíl tříletých dětí umístěných v
předškolním zařízení

%

Výsledek

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém

%

Výsledek
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HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
• Dle přílohy č. 1 výzvy MAS
• Provádí kancelář MAS

Více viz příloha výzvy č. 1
Kritéria pro výběr
projektů

• Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS
• Dle přílohy č. 1 výzvy MAS
• Min. 33 bodů (z 65)
• Hodnotí a řadí projekty dle dosaženého počtu bodů

• Výběr projektů provádí Programový výbor MAS
• Na základě hodnocení Výběrové komise

• Závěrečné ověření způsobilosti dělá Centrum pro regionální rozvoj a výběr
projektů ŘO IROP
Viz Interní postupy MAS (IROP)
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VĚCNÉ HODNOCENÍ – SPOLEČNÁ KRIT.
Finanční náročnost
Celková částka dotace je
1 907 000 Kč a více

0 b.

Celková částka dotace je
1 906 999 Kč a méně

5 b.

Úprava venkovního prostranství
(zeleň)
Ne, projekt to neřeší

0 b.

Ano, projekt to řeší

10 b.

Administrativní připravenost

Technická připravenost
Žadatel NEMÁ platné
pravomocné stavební
povolení/souhlas/veřejno
právní smlouvu/čestné
prohlášení

0 b.

Žadatel MÁ platné
pravomocné stavební
povolení/souhlas/veřejno
právní smlouvu/čestné
prohlášení

10 b.

Žadatel NEMÁ ukončen
výběr dodavatele
(zadávací a výběrové
řízení) a uzavřenou
smlouvu na plnění
zakázky

0 b.

Žadatel MÁ ukončen
výběr dodavatele
(zadávací a výběrové
řízení) a uzavřenou
smlouvu na plnění
zakázky

10 b.
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VĚCNÉ HODNOCENÍ – PŘEDŠKOLNÍ VZD.
Kapacita zařízení MŠ
Projekt zvyšuje kapacitu
zařízení MŠ o 10,00 % a
méně

0 b.

Projekt zvyšuje kapacitu
zařízení MŠ o 10,01 až 30,00
%

10 b.

Projekt zvyšuje kapacitu
zařízení MŠ o 30,01 a více %

15 b.

Max. 65 bodů

Zařízení umožňuje pobyt
dětem mladším 3 let
Zařízení neumožňuje pobyt
dětem mladším 3 let

0 b.

Zařízení umožňuje pobyt
dětem mladším 3 let

15 b.

Min. hranice 33 bodů
Více viz příloha výzvy č. 1
Kritéria pro výběr
projektů
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VĚCNÉ HODNOCENÍ – ZÁKLADNÍ VZD.
Klíčové kompetence

Princip otevřené školy

Výstupy projektu zvyšují
kvalitu vzdělávání pouze
v jedné klíčové
kompetenci

0 b.

Výstupy projektu zvyšují
kvalitu vzdělávání ve
dvou a více klíčových
kompetencích

15 b.

Max. 65 bodů
Min. hranice 33 bodů

Výstupy projektu nebudou
sloužit mimoškolní činnosti

0 b.

Výstupy projektu budou
sloužit i mimoškolní činnosti
(min. 1 hodina (45 minut)
mimoškolní činnosti
měsíčně, mimo
školních prázdnin)

10 b.

Výstupy projektu budou
sloužit i mimoškolní činnosti
(min. 1 hodina (45 minut)
mimoškolní činnosti týdně,
mimo
školních prázdnin

15 b.

Více viz příloha výzvy č. 1
Kritéria pro výběr
projektů
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SHRNUTÍ LHŮT
FÁZE

PROVÁDÍ

POČET DNŮ

Kontrola FN a P (včetně doplnění)

MAS

40 (pracovních)

Doplnění FN a P

Žadatel

5 (pracovních)

Žádost o přezkum hodnocení

Žadatel

15 (kalendářních)

Přezkum hodnocení

MAS

De facto 30
(kalendářních)

Věcné hodnocení

MAS

50 (pracovních)

Žádost o přezkum hodnocení

Žadatel

15 (kalendářních)

Přezkum hodnocení

MAS

De facto 30
(kalendářních)

Výběr projektů

MAS

? (co nejdříve)

Žádost o přezkum výběru

Žadatel

15 (kalendářních)

Přezkum hodnocení

MAS

De facto 30
(kalendářních)

Kontrola + právní akt + platba

CRR, ŘO

? (dle kapacit)

Více viz Interní postupy MAS Východní Slovácko, z. s.
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VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI
• Žádost se vyplňuje online v IS KP14+
• https://mseu.mssf.cz/
• Používejte prohlížeč Internet Explorer

• K registraci do IS KP14+ nutná platná emailová adresa
a telefonní číslo
• K podání žádosti v IS KP14+ nutný elektronický
podpis
• Příručka k vyplnění žádosti je příloha č. 1 Specifických
pravidel výzvy č. 68
• I na webu MAS
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POZOR
• Parametry a indikátory, které jsou uvedeny v projektu musí být
dodrženy
• V případě Čestného prohlášení o nepotřebnosti stavebního
povolení není následně možné při realizaci projektu dokládat
stavební povolení či ohlášení stavby
• Pozor na soulad údajů v žádosti a přílohách (studie proveditelnosti)

• Horizontální principy
• Všechny tři, doporučeno uvést ,,neutrální vliv“, pokud ,,pozitivní“, pak nutno
popsat

• Jednoznačně vymezit způsobilé výdaje a rozdělit je na hlavní a
vedlejší aktivity
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POZOR
• Faktury nutno platit bezhotovostně a z účtu vlastněného žadatelem
• Nerelevantní přílohy – vložit dokument s textem „Nerelevantní“
• Finalizaci žádosti v systému IS KP14+ nenechávat na poslední chvíli
• Realizace projektu nesmí být ukončena před podání žádosti

• Změny projektu je nutné nejdříve hlásit na MAS
• Dodržování pravidel publicity

• UDRŽITELNOST 5 LET
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DOPORUČENÍ

Na závěr Studie proveditelnosti shrňte popis/parametry
projektu v souvislosti s kritérii věcného hodnocení.
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DŮLEŽITÉ ODKAZY
• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci IROP
•

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-a10a670b62a519e6/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf

• Přílohy Obecných pravidel
•

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/652ea062-0c07-4485-8ce4d495aeb200aa/Prilohy_vydani-1-10_cistopis.zip?ext=.zip

• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v rámci IROP (výzva č. 68)
•

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52fc9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

• Přílohy Specifických pravidel
•

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/1ca0c4e3-c030-443a-af51cebcc4558e7a/Prilohy_Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.zip?ext=.zip

• Výzva MAS včetně příloh
•

http://www.masvychodnislovacko.eu/clanek/248/mas-vychodni-slovacko-irop-zvysovanikvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-i/
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KONTAKT
Milan Bauka, milanbauka@seznam.cz, +420 604 164 264
Pavel Rada, radapavel@email.cz, +420 605 820 358
Vojtěch Surmař, vychodnislovacko@gmail.com, +420 606 863 992
Kancelář MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72
687 53
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