MAS Region Pošembeří
2. VÝZVA IROP - VZDĚLANÝ REGION
Č. 180/06_16_075/CLLD_16_02_022

Školení Výběrové komise MAS,
4. 2. 2019, 15:00
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Program semináře:
1. Představení výzvy
2. Popis podporovaných aktivit
3. Proces hodnocení
4. Seznámení s Kontrolními listy pro věcné hodnocení žádosti o podporu
5. Jak vyplňovat Kontrolní listy
6. Zkouška hodnocení projektu
7. Zjištění nepodjatosti, podpis Etických kodexů
8. Výběr hodnotitelů – předání podkladů k hodnocení
9. Stanovení termínů pro setkání Hodnotící komise MAS a Výběrové
komise MAS
10. Diskuse, dotazy
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
Identifikace výzvy MAS
Název výzvy: 2. výzva MAS Region Pošembeří – IROP- VZDĚLÁVÁNÍ 02
Číslo výzvy: 180/06_16_075/CLLD_16_02_022
Datum vyhlášení výzvy MAS:
20.6.2018
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14.12.2018, 14:00 hodin
Alokace: 19.465.600,-Kč
Celkové způsobilé výdaje:
Minimální výše podpory na projekt: 100 000 Kč
Maximální výše podpory na projekt: 5 000 000 Kč
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
Podporované aktivity
• Aktivita Infrastruktura základních škol
• Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání
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PODPOROVANÉ AKTIVITY – ZŠ, ZNCV
Podporované aktivity projektu
Aktivita Infrastruktura základních škol
Klíčové kompetence IROP jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):
• Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
• Člověk a jeho svět,
• Matematika a její aplikace,
• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
• Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV,
• Environmentální výchova.
Tyto oblasti a obory musí mít škola zapracované ve svém Školním
vzdělávacím programu (ŠVP). Oblast Člověk a svět práce lze do ŠVP
zapracovat a předložit aktualizovanou část ŠVP s první ZoU projektu.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY - ZŠ
Hlavní podporované aktivity projektu
Aktivita Infrastruktura základních škol
• stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
• nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
• pořízení vybavení budov a učeben
• pořízení kompenzačních pomůcek
• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
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PODPOROVANÉ AKTIVITY - ZŠ
Vedlejší podporované aktivity projektu
Aktivita Infrastruktura základních škol
• 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 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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PODPOROVANÉ AKTIVITY
UPOZORNĚNÍ
Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště 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 učebny
(prostor) podpořené z IROP. Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou
způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii
proveditelnosti (příloha č. 4B a 4D těchto Pravidel). Pokud je vzdělávací zařízení již
bezbariérové a dostupnost výukových prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav
rovněž ve Studii proveditelnosti.

8

PODPOROVANÉ AKTIVITY - ZNCV
Hlavní podporované aktivity projektu:
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),
• nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
• pořízení vybavení budov a učeben,
• pořízení kompenzačních pomůcek.

9

PODPOROVANÉ AKTIVITY - ZNCV
Vedlejší podporované aktivity projektu:
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• 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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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS.
Hodnocení provádí podle Interních postupů a kritérií uvedených v příloze č. 1 Kritéria
formálního hodnocení a přijatelnosti a č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Jednokolová výzva s jednou uzávěrkou pro podání žádosti -> jednokolové
hodnocení
Proces hodnocení a výběru projektů -> ukončen nejpozději do 5 měsíců od data
ukončení příjmu žádostí o podporu
Výsledkem výběru je Seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení
–> tento Seznam předá MAS Řídícímu orgánu IROP -> ŘO IROP provede
závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních
postupů MAS
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Proces hodnocení
1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí manažery MAS.
2. Věcné hodnocení projektů výběrovou komisí MAS.
3. Schválení výběru projektu a alokace Programovým výborem MAS.
4. Oznámení o výběru či nevýběru projektu k podpoře v MAS.
5. Předání vybraných projektů na ŘO IROP.
6. Závěrečná kontrola na ŘO IROP.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

První fáze hodnocení projektů
(dle přílohy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti)
• Posouzení základních věcných a administrativních požadavků
• Provádějí pracovníci kanceláře MAS.
• Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu.
FNaP ukončeno 30.1.2019.
• Kritéria přijatelnosti jsou napravitelná i nenapravitelná.
• Kritéria formálních náležitostí jsou napravitelná – žadatel vyzván max. 2x k
opravě nebo doplnění ve lhůtě do 5 pracovních dní.
• Hodnotí se podle kontrolních otázek uvedených pro každé kritérium
(ANO/NE).
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Věcné hodnocení
Druhá fáze hodnocení projektů
(hodnocení na základě přílohy č. 2 Kritéria věcného hodnocení)
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/
•
•
•
•

Hodnocení kvality.
Provádí Výběrová komise MAS (min. tříčlenná, složená ze zástupců VýKo).
Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení.
Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P. FNaP
ukončeno 30.1.2019. Tedy Věcné hodnocení musí být dokončeno nejpozději
do 13.3.2019.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Proces věcného hodnocení

Při věcném hodnocení lze získat max. 70 bodů. Minimální hranice pro
splnění věcného hodnocení je 35 bodů.
MAS zveřejňuje na svých webových stránkách Zápis z jednání Výběrové
komise MAS do 15 pracovních dní od jednání Výběrové komise.
O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován do 5 pracovních
dní od ukončení hodnocení prostřednictvím MS2014+.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Výběr projektů

Zajišťuje Programový výbor MAS na základě návrhu Výběrové komise
MAS.
Výběr by měl být ukončen do 30 PD od ukončení věcného hodnocení.
V případě nižší alokace než je alokace schválených projektů – rozhoduje
počet bodů získaných z věcného hodnocení.
MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení -> lhůta 15 kalendářních dní
ode dne doručení informace na podání Žádosti o přezkum u negativně
hodnocených Žádostí o podporu.
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Děkujeme za pozornost
Region Pošembeří o.p.s.
Šárka Pučálková
+420 608 275 566
Kancelář MAS:
Náměstí Arnošta z Pardubic 56
282 01 Český Brod
Tel. 314 001 024 – 025
E-mail: pucalkova@posemberi.cz
www.posemberi.cz

17

