






napravitelné kritérium

nenapravitelné kritérium

Číslo Název kritéria Referenční dokument
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené hodnocení 

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti.
Žádost o podporu

Obecná pravidla IROP pro žadatele 

a příjemce – kap. 2.5

ANO – Žádost o podporu je podána v 

předepsané formě a obsahově splňuje 

všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami).

NE – Žádost o podporu není podána

v předepsané formě výzvy MAS, 

případně obsahově nesplňuje všechny 

náležitosti.

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná

 FN 1

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD, verze: 1.1, platnost od 27.3.2017

Registrační číslo projektu:

Žadatel: 

Hodnotitel: 

Název výzvy MAS: MAS Bobrava - IROP - výzva č. 1 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Název projektu: 

Číslo výzvy MAS: 1. 

Název výzvy ŘO: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými ve studii proveditelnosti?

Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti

Platnost od: 30. 4. 2018

Schvalovatel:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 2 Kvalitní a odborný vzdělávací systém Integrované strategie MAS Bobrava, z.s.

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? U víceetapového projektu je odpověď NR.

Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny klíčové aktivity?

Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR .

Číslo výzvy ŘO: 68

Je žádost podána přes MS2014+?



Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Žádost o podporu

ANO – Žádost v elektronické podobě je 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem žadatele.

NE - Žádost v elektronické podobě není 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem žadatele.

Jsou doloženy všechny povinné přílohy k žádosti o podporu a obsahově splňují všechny náležitosti v souladu s vyhlášenou výzvou MAS 

Bobrava, z.s.

Žádost o podporu 

Přílohy žádosti

Výzva MAS (oblast Náležitosti 

žádosti o podporu)

Specifická pravidla  pro žadatele a 

příjemce pro 68. výzvu IROP (kap. 

 3.1.4, 3.2.4, 3.4.4) 

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 

povinné́ přílohy a obsahově splňují 

náležitosti.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny 

povinné́ přílohy a obsahově nesplňují 

náležitosti

Pokud je žadatelem kraj a jím zřizovaná organizace, obec a jí zřizovaná organizace, organizační složka státu, příspěvková organizace organizačních složek státu, odpověď je NR.

Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, 

musí být z opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení opisu na dokument dopsat).

1. Nestátní nezisková organizace

Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení?

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.

Je v zakladatelské smlouvě, zakládací či zřizovací listině nebo jiném dokumentu o založení, případně jejich dodatcích, uvedeno, že organizace vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství?

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.

Je prokázáno, že hlavní činností organizace není vytváření zisku?

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR

  FN2

Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?

Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je 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.

Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?

Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení zahájeno nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď NR.

Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?

Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení zahájeno nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď NR.

Jsou doloženy stanovy organizace?

Stanovy mohou být nahrazeny statutem nebo jiným dokumentem obdobného charakteru a obsahu. Pokud NNO statut ani stanovy nemá vytvořeny, odpověď je NR a do komentáře bude uvedena informace, že organizace stanovy/statut nemá 

vytvořeny.

Je-li žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR.

2. Církev

Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti starší 3 měsíců?

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností naleznete na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/. Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.

Je doloženo čestné prohlášení, že subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována)?

Je-li žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR.

3. Církevní organizace

Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení?

Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizce, je odpověď NR

Žádost podepsal statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)?  

Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva, odpověď je NR.

Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)?  

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.

Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?

Pokud žádost podepsal statutární zástupcen či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.

Plná moc (záložka Plné moci)

Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu?  

V případě, že žádost podepsat statutární zástupce, je odpověď NR

Dokumentace k zadávacím a výběrovovým řízením ( Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky)   

Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (modul Veřejné zakázky)

Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení zahájeno nebo probíhá a nebylo dosud ukončeno, je odpověď NR.

Doklady o právní subjektivitě žadatele (záložka Dokumenty):

Je ve stanovách/statutu/jiném obdobném dokumentu uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona?

Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona, nebo pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, odpověď je NR.

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 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.

Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku?

Je-li žadatelem jiný subjekt než církevní organizce, je odpověď 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.

Je v zakladatelské smlouvě, nebo v zakládací či zřizovací listině, nebo jiném dokumentu o založení církevní organizace, případně jejich dodatcích, uvedena veřejně prospěšná činnost organizace v oblasti školství (činnost musí být přesně takto 

definována)?

Je-li žadatelem jiný subjekt než církevevní organizace, je odpověď NR.

Je doložena Studie proveditelnosti?

Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy dané přílohou č. 4A, 4B nebo 4D Specifických pravidel pro žadatele a příjemce(žadatel volí osnovu v souladu s Aktivitou projektu, pro kterou žádost podává, osnovy pro jednotlivé aktivity jsou 

uveřejněny na webu MAS Bobrava, z.s. pod výzvou v seznamu příloh výzvy)?

Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.

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 doložen dokument, který dokládá veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti školství (činnost musí být přesně takto definována)?

Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.

Prokázal žadatel, že účelem jeho hlavní činnosti není vytváření zisku?

Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.

Byl výpis z Obchodního či Živnostenského rejstříku či výpis z Rejstříku škol a školských zařížení vydán max. 3 měsíce před podáním žádosti o podporu?

Pokud je žadatelem typ subjektu s právní formou "školská právnická osoba", postačí doložení výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení. Právní forma "školská právnická osoba" bude uvedena přímo ve výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení a lze 

ji ověřit také na http://rejspo.msmt.cz. Ostatní výšě neuvedené právnické/fyzické osoby doloží výpis z Obchodního rejstříku či Živnostenského rejstříku. Pokud žadatel spadá mezi některé z výše uvedených subjektů, je odpověď NR.

Je ve výpisu ze Živnostenského rejstříku uvedena živnost související se vzdělávacími aktivitami v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti (jedná se buď o volné živnosti označené jako „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti“, nebo „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, nebo o vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“)?

Pokud nebyl předložen výpis ze Živnostenského rejstříku, 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?

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 doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci?

V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územního 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.

 FN3

Studie proveditelnosti

4. Organizace založená obcí, krajem nebo OSS 

Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení?

Je-li žadatelem jiný subjekt než organizace založená obcí, krajem nebo OSS, je odpověď NR.

5. Ostatní výše neuvedená právnická/fyzická osoba podnikající

Je doložen výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku či výpis z Rejstříku škol a školských zařízení?

Pokud je žadatelem typ subjektu s právní formou "školská právnická osoba", postačí doložení výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení. Právní forma "školská právnická osoba" bude uvedena přímo ve výpisu z Rejstříku škol a školských zařízení a lze 

ji ověřit také na http://rejspo.msmt.cz. Ostatní výšě neuvedené právnické/fyzické osoby doloží výpis z Obchodního rejstříku či Živnostenského rejstříku . Pokud žadatel spadá mezi některé z výše uvedených subjektů, je odpověď NR.

Je ve  výpisu z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření?  

Pokud žadatel doloží jiné listiny prokazující jiné právo o uvedeném majetku, 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 hospodařením, 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 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 6 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.



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 se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.

Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem? 

Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, 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.

Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.

Položkový rozpočet stavby

Je doložen zjednodušený rozpočet stavby , tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (Stavební rozpočet dle Specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky)?

Pokud je doložen položkový rozpočet stavby dle stupně PD, nebo se v projektu nepočítá se stavbou nebo stavebními úpravami, je odpověď 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.

Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.

Je doložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení/ohlášení stavby (záložka Dokumenty)?

Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.

Popsal žadatel v kapitole č. 6 (u aktivity Infrastruktura předškolního vzdělávání a aktivity Infrastruktura základních škol), případně v kapitole č. 9 (u aktivity Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) Studie proveditelnosti, 

jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení?

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prací, 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 se v projektu nepočítá se stavbou nebo stavebními úpravami, je odpověď NR.

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. 

Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.

Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?

Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, 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.

Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.

Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem?

Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, 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.

Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu 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

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby



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.

Je doložen výpis z Rejstříku škol a školských zařízení za všechny stávající školy a školská zařízení dotčené projektem (záložka Dokumenty)?Je akceptován také výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vytištěný z elektronicky dostupného Rejstříku 

škol a školských zařízení na internetových stránkách.

V případě, že žadatel/vzdělávací zařízení není v Rejstříku škol a školských zařízení zapsán/o, odpověď je NR. Pro nové mateřské školy je doložení přílohy v době podání projektové žádosti NR.

Je výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? V případě, že je dodán elektronický výpis z rejstříku škol, je na něm vyznačeno datum jeho pořízení (může být dopsáno i ručně), které 

splňuje podmínku max. stáří 3 měsíců k datu podání žádosti o podporu?

V případě, že žadatel nemá povinnost dokládat výpis z rejstříku, odpověď je NR.

Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy (pouze v případě projektové žádost zaměřené na aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání)

Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu?

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.

Je doloženo čestné prohlášení dle vzoru uvedeném v příloze č. 30 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, případně jinak zpracované čestné prohlášení, které však obsahuje informace uvedené ve vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 

30 Obecných Čestné prohlášení o skutečném majiteli dokládá právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby. 

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení (v případě aktivit Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a Infrastruktura základních škol)

Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

Je doložen dokument dle vzoru výpočtu čistých jiných peněžních příjmů uvedený v příloze č. 29 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce?

Jestliže žadatel nepředpokládá jiné peněžní příjmy, je odpověď NR.

Čestné prohlášení o skutečném majiteli



Číslo Název kritéria Referenční dokument
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené hodnocení

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Odpovídají aktivity projektu Typům podporovaných projektů realizovaných výzvou MAS?

Projekt je realizován na územní působnosti MAS Bobrava. Žádost o podporu

ANO – Projekt je realizován na území 

působnosti 

NE – Projekt není realizován na území 

 působnos_ 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

Žádost o podporu

Výzva MAS (oblast Zacílení 

podpory)

Specifická pravidla pro žadatele a

příjemce pro 68. výzvu IROP (kap. 

3.1.1, 3.2.1, 3.4.1)

ANO - Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu 

NE -  Žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu 

 OP1

Je projekt realizován v územní působnosti MAS Bobrava, z.s.?

Odpovídají podporované aktivity výzvě MAS Bobrava, z.s.?

Byla realizace projektu zahájena nejdříve 1. 1. 2014?

OP2

Odpovídá cílová skupina výzvě MAS Bobrava, z.s?

Jsou hlavní aktivity projektu popsané v žádosti o podporu/Záložka Popis projektu, Studii proveditelnosti/kap. 4 Podrobný popis projektu/Popis realizace hlavních aktivit v souladu s podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kap. 3.2.2?

Jsou vedlejší aktivity projektu popsané v žádosti o podporu/Záložka Popis projektu, Studii proveditelnosti/kap. 4 Podrobný popis projektu/Popis realizace vedlejších aktivit v souladu s podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kap. 3.2.2?

Odpovídají aktivity a cíle projektu povinným indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?

Jsou stanoveny výchozí hodnoty povinných indikátorů uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?

Nebyla realizace projektu ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+?

Bude realizace projektu ukončena nejpozději do 31. 12. 2019?

Jsou výdaje projektu správně rozděleny na způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu a způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu? (Žádost o podporu/záložka Rozpočet)

Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti indikátorům uvedeným ve výzvě MAS a zároveň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen? 

Aktivita: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu-žadatel/příjemce). Výčet oprávněných žadatelů:

- kraje

- organizace zřizované nebo zakládané kraji

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace 

- organizační složky státu

- příspěvkové organizace organizačních složek státu    

- 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

Jedná-li se o jinou aktivitu, je odpověď NR.

Jsou výdaje způsobilé dle výzvy MAS Bobrava, z.s.?

Jsou stanoveny cílové hodnoty povinných indikátorů uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce?

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy a v souladu s podmínkami výzvy MAS.

Žádost o podporu

Výzva MAS (celek)

Specifická pravidla

ANO –  Projekt je svým zaměřením v 

souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy a v souladu s 

podmínkami výzvy MAS

NE –  Projekt není svým zaměřením v 

souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy a v souladu s 

podmínkami výzvy MAS.

Kritéria podmínek přijatelnosti - obecná - napravitelná/nenapravitelná



Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě MAS.

Žádost o podporu

Výzva MAS (oblast Podpora)

Specifická pravidla pro žadatele a 

 příjemce pro 68. výzvu IROP 

ANO – Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů.

NE – Projekt nerespektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Žádost o podporu, Studie

proveditelnosti

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro 68. výzvu IROP (kap. 

3.1.3, 3.1.6, 3.2.3, 3.2.6, 3.4.3, 

3.4.6)

ANO – Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny.

NE – Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny.

Potřebnost realizace projektu v území MAS je odůvodněná.
Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

ANO – Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná.

NE – Potřebnost realizace projektu není 

odůvodněná.

P7
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost 

mužů a žen).
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO – Projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit IROP

NE – projekt má negativní vliv na jednu, 

nebo více z horizontálních priorit IROP

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu vyšší nebo rovny minimálním CZV uvedeným ve výzvě MAS (300 000 Kč)?

(žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ Finanční analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu)

OP4

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu nižší nebo rovny maximálním CZV uvedeným ve výzvě MAS  (3 000 000 Kč)?

(žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ Finanční analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu)

Aktivita: Infrastruktura základních škol

Záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu-žadatel/příjemce). Výčet oprávněných žadatelů:

- kraje

- organizace zřizované nebo zakládané kraji

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace 

- organizační složky státu

- příspěvkové organizace organizačních složek státu    

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit                                                                                       

Jedná-li se o jinou aktivitu, je odpověď NR.

Aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:

Záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu-žadatel/příjemce). Výčet oprávněných žadatelů:

- kraje

- organizace zřizované nebo zakládané kraji

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace 

- organizační složky státu

- příspěvkové organizace organizačních složek státu                         

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání a středního vzdělávání a vyšší odborné školy

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit          

Jedná-li se o jinou aktivitu, je odpověď NR.

0P3

OP6

Uvedl žadatel zdůvodnění potřebnosti realizace projektu? (kap. 5 Stude proveditelnosti) 

Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (žádost o dotaci: záložka Horizontální principy, příloha žádosti o dotaci: Studie proveditelnosti kapitola 12/dle přílohy 4A, 4B, Studie proveditelnosti kapitola 13/ 

dle přílohy 4D.

OP5

Jsou výdaje na hlavní aktivity projektu ve výší minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu?

(žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ Finanční analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu)

Jsou výdaje na vedlejší aktivity projektu ve výši maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu?

(žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ Finanční analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu)

Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? 

(žádost o podporu/Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ Finanční analýza/ Podrobný položkový rozpočet projektu)

Není-li součásti projektu nákup pozemku, odpověď je NR.



Číslo Název kritéria Referenční dokument
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené hodnocení

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Projekt je v souladu se Strategií CLLD MAS Bobrava, z.s. a podporou projektu budou stanovené cíle strategie rozvoje území naplňovány.

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti

Strategie CLLD MAS Bobrava

ANO – Projekt je v souladu se Strategií 

CLLD MAS

NE – Projekt není v souladu se Strategií 

 CLLD MAS 

 Podpis: Datum:

 Podpis: Datum:

 

Přispívá projekt k naplňování minimálně jednoho specifického cíle SCLLD? (Specifický cíl SCLLD 2.1. Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání)

Kritéria podmínek přijatelnosti - specifická - napravitelná

Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální prioritu (záložka Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?

Hodnocení hodnotitelem: 

Jméno a příjmení hodnotitele:

Výsledek hodnocení: 

Schválení schvalovatelem:

Jméno a příjmení schvalovatele:

Lze projekt přiřadit k některému z opatření specifického cíle SCLLD?

Je projekt realizován nebo má prokazatelný dopad na území MAS Bobrava?

S1



Číslo Kritéria věcného hodnocení Zdroj informací Aspekt kvality Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti přiloží 

čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební 

práce

5 bodů

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil 

čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení)

0 bodů

Žadatel má ukončen výběr dodavatele (zadávací/výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, v rozpočtu 

projektu je počítáno s vysoutěženými cenami
5 bodů

Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (zadávací /výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, v rozpočtu 

projektu není počítáno s vysoutěženými cenami
0 bodů

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou nižší než 1 mil. 20 bodů

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou nižší než 2 mil Kč a vyšší nebo rovno 1 mil. Kč 10 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 mil. Kč 0 bodů

Součástí výstupů projektu jsou úpravy zeleně a venkovního prostranství 10 bodů

Součástí výstupů projektu nejsou úpravy zeleně a venkovního prostranství 0 bodů

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o 16 a více míst                         15 bodů

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o 15-5 míst                                   5 bodů

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o méně než 5 míst                    0 bodů

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let 5 bodů

Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let 0 bodů

Projekt je zaměřen na tři a více klíčových kompetencí          15 bodů

Projekt je zaměřen na dvě klíčové kompetence 10 bodů

Číslo výzvy MAS: 1

Název výzvy ŘO: VYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Číslo výzvy ŘO: 68

Účelnost 

Potřebnost 

Efektivnost

Účelnost 

Efektivnost

Proveditelnost

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD, verze: 1.1, platnost od 27. 3. 2017

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2 Kvalitní a odborný vzdělávací systém Integrované strategie MAS Bobrava, z.s.

Platnost od: 30. 4. 2018

Kontrolní list věcného hodnocení

Název výzvy MAS: MAS Bobrava - IROP - výzva č. 1 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Hospodárnost

Proveditelnost

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2 Kvalitní a odborný vzdělávací systém Integrované strategie MAS Bobrava, z.s.

K1 Technická připravenost projektu

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení nebo ČP žadatele, že není vyžadováno 

stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního 

úřadu

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY

Proveditelnost

K2 Administrativní připravenost projektu 

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Uzavřená smlouva na plnění zakázky

K4 Úprava zeleně a venkovního prostranství
Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

POUZE PRO AKTIVITU INFRASTRUKTURA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

K5
Projektem realizovaná opatření navyšují stávající 

kapacitu zařízení
Studie proveditelnosti

K6 Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let Studie proveditelnosti

POUZE PRO AKTIVITU INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

K7

Projekt je zaměřen na více než jednu z klíčových 

kompetencí

1. komunikace v cizích jazycích

2. technických a řemeslných oborů

3. přírodních věd

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

K3 Výše způsobilých výdajů na projekt
Žádost o podporu

Studie proveditelnosti
Hospodárnost

Účelnost

Účelnost 

Potřebnost



Projekt je zaměřen na jednu nebo žádnou klíčovou kompetenci       0 bodů

Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám 5 bodů

Výstupy z projektu nebudou sloužit mimoškolním zájmovým aktivitám 0 bodů

Projekt je zaměřen na tři a více klíčových kompetencí          15 bodů

Projekt je zaměřen na dvě klíčové kompetence 10 bodů

Projekt je zaměřen na jednu nebo žádnou klíčovou kompetenci       0 bodů

Výstupy projektu jsou využité více jak deset měsíců 5 bodů

Výstupy projektu jsou využité méně jak deset měsíců 0 bodů

0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je u každé z aktivit 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:
Závěrečné vyjádření komise (komise doporučuje/nedoporučuje projekt k 

podpoře)
Složení komise:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání hodnotící komise:

Jméno a podpis zapisovatele:

Celkový počet bodů

3. přírodních věd

4. práce s digitálními technologiemi

K10 Projekt řeší využití výstupů projektu v kalendářním roce
Studie proveditelnosti

K8
Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním 

zájmovým aktivitám dětí a mládeže
Studie proveditelnosti

POUZE PRO AKTIVITU INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLÍ A CELOŽVOTNÍ UČENÍ

K9

Projekt je zaměřen na více než jednu z klíčových 

kompetencí

1. komunikace v cizích jazycích

2. technických a řemeslných oborů

3. přírodních věd

4. práce s digitálními technologiemi

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Efektivnost

Efektivnost

Účelnost 

Potřebnost
















