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Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI 
Strategie plzeňské metropolitní oblasti 

 
vyhlašuje 

 
13. výzvu k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu 
 
 

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO STŘEDNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ 
- INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

 
 

Vazba na 66. výzvu ŘO IROP: 
Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI 

 
Vazba na 18. výzvu nositele ITI: 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání 
včetně bezbariérových opatření 
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Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení  

Číslo výzvy ŘO IROP 66 

Číslo výzvy nositele ITI 18 

 
Číslo výzvy ZS ITI 
 

13 

Opatření integrované strategie 
3.1.1 Zvýšení kvality dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání včetně bezbariérových opatření 

Podopatření integrované strategie Není stanoveno 

Druh výzvy Kolová 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 25. 8. 2017, 9:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu 
v MS2014+ 

20. 9. 2017, 9:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

20. 9. 2017, 9:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

31. 10. 2017, 14:00 

Datum zahájení realizace 
projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 
může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, 
že první právní úkon byl učiněn před tímto datem. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 30. 9. 2018 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti 
o podporu v MS2014+. 
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Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a státního 
rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 16 600 000,- Kč 
Státní rozpočet – 2 929 411,- Kč 

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace  

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 15 %  

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, 
které jsou zapsány ve školském rejstříku  

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  

Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované 
příspěvkové organizace  

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 5 %  

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku 
a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti 
školství  

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 10 %  

Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích  

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %  
- státní rozpočet: 0 %  

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 
stanovena ve výši 12 000 000 Kč na jedno podpořené 
vzdělávací zařízení (MI 5 00 00). V případě, že je v rámci 
projektu více podpořených zařízení, nesmí průměrná cena 
na jednotku indikátoru přesáhnout 12 000 000 Kč. 

Podmínky veřejné podpory 
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou 
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské Unie. 

Forma podpory 

Dotace – ex-post financování 

Převod finančních prostředků – ex-post financování 
(pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace) 
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Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

 

- stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných 
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě 
na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce 
s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a 
řemeslné obory) 
 

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury 
ve vazbě na budování bezbariérovosti škol 
 

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 
 

Území realizace  

Plzeňská metropolitní oblast – území vymezené ve Strategii 

integrovaných územních investic plzeňské metropolitní oblasti 

v kapitole 3.1 a příloze č. 8 (Strategie je dostupná na http://iti-

plzen.cz/dokumenty/strategie/), přičemž rozhodující není sídlo 

žadatele, ale místo realizace projektu. 

 

Oprávnění žadatelé 

- 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 
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 

aktivit 
- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání 

a vyšší odborné školy 

Cílová skupina 

- žáci (studenti) 
- osoby sociálně vyloučené  
- osoby ohrožené sociálním vyloučením 
- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami  
- pedagogičtí pracovníci  
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací 

působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 
služeb 

http://iti-plzen.cz/dokumenty/strategie/
http://iti-plzen.cz/dokumenty/strategie/
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Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou 
infrastruktury středních a vyšších odborných 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, 
- pořízení vybavení budov a učeben, 
- pořízení kompenzačních pomůcek, 
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 

 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol 
a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání 
(včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných 
v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy 
ve vazbě na:  

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích,  
práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory),  

- budování bezbariérovosti škol,  
- zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu. 

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním 
plánem vzdělávání. 

Indikátory 

 
5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení 
5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 
 

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

Povinné přílohy žádosti o podporu vyplňuje žadatel v souladu 

se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných 

projektů ITI ve specifickém cíli 2.4 výzvy IROP č. 66 

Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI 

v aktuálním znění.  Tyto přílohy jsou dostupné na webových 

stránkách: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-

Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI. 

Příloha požadovaná ZS ITI nad rámec příloh uvedených 

ve výzvě č. 66 IROP: Doplňující informace pro hodnocení 

prováděné ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
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Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými 
a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných 
projektů pro výzvu č. 66 IROP ve znění platném ke dni 
vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.9 platnost 
od 2. 6. 2017), Specifickými pravidly (verze 1.1 platnost 
od 19. 1. 2017). V době realizace, tj. od data vydání právního 
aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených 
Pravidel. 

Za věcně způsobilé výdaje je možné považovat pouze výdaje 
vynaložené ve vazbě na bezbariérovost, na klíčové 
kompetence, kterými jsou komunikace v cizích jazycích, práce 
s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné 
obory a na vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu.  
 
Tato výzva nepodporuje navyšování kapacit kmenových tříd.  
 
Bezbariérovost škol nelze realizovat jako samostatný projekt, 
ale pouze ve vazbě na klíčové kompetence.  
 

Časová způsobilost 1. 1. 2014 – 30. 9. 2018 

Informace o křížovém 
financování 

Křížové financování není možné. 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

 
V kolových výzvách nemůže ZS ITI provádět změny uvedené 
v kapitole 2.2 Obecných pravidel, pokud to není vynuceno 
právními předpisy nebo změnou metodického prostředí. 
(http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-
Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI).  

O změně jsou žadatelé informováni zveřejněním na stránkách  
http://iti-plzen.cz/pro-zadatele/vyzvy/  nebo prostřednictvím 
elektronické komunikace. Změny ve výzvě se nevztahují na 
žádosti o podporu, které již žadatelé podali. 

Příjmy projektu 
Projekty, mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení 
i příjmy mimo čl. 61 Obecné nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy).   

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
http://iti-plzen.cz/pro-zadatele/vyzvy/
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Způsob hodnocení 

Hodnocení projektů bude probíhat dle postupu popsaného 
v kapitole 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 
a kapitoly 6 Specifických pravidel výzvy č. 66 IROP. Hodnocení 
projektů bude probíhat dle kritérií schválených Monitorovacím 
výborem IROP, a to v těchto fázích: 
 
Fáze prováděné ZS ITI: 
 

- kontrola formálních náležitostí, 
- kontrola přijatelnosti, 
- věcné hodnocení -  v rámci věcného hodnocení musí 

projekt získat minimálně 30 bodů z celkových 50. 
 
Hodnocení provádí vždy dva hodnotitelé. V případě, že se jejich 
hodnocení liší tak, že jeden posudek je doporučující a druhý 
nedoporučující, je do hodnocení zapojen arbitr, který vytvoří 
další nezávislé hodnocení na základě kterého je o žádosti 
rozhodnuto. 
 
Fáze prováděné Centrem pro regionální rozvoj České 
republiky: 
 

- závěrečné ověření způsobilosti, 
- analýza rizik a ex-ante kontrola. 

 
V případě, že požadavky na financování předložených projektů 
přesáhnou alokaci výzvy, bude rozhodné datum a čas podpisu 
žádosti o podporu v IS KP.  

Kritéria pro výběr projektů ZS ITI 
Kritéria pro výběr projektů jsou uvedena v příloze č. 1 
této výzvy. 

Další specifika výzvy Nebyla stanovena. 

Forma a způsob podání žádosti 
o podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz 
 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla  

https://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-
Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI 

https://mseu.mssf.cz/
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
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Kontakty pro poskytování informací 

 
Zprostředkující subjekt ITI: 
 
Pracovníci zprostředkujícího subjektu ITI poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu 
a jejímu souladu s výzvou ZS ITI. Aktuální kontakty jsou k dispozici v textu výzvy a na webových 
stránkách http://iti-plzen.cz/kontakty/. 
 

Kontaktní osoba Telefon E-mailová adresa 

Mgr. Ing. Veronika Eretová +420 378 032 470 eretovav@plzen.eu 

Mgr. Lucie Vlčková +420 378 032 469 vlckovalu@plzen.eu 

Mgr. Ondřej Petrišče +420 378 032 468 petrisce@plzen.eu 

Mgr. Veronika Syrovátková +420 378 032 467 vsyrovatkova@plzen.eu 

 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky  
 
Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky (kontakty využitelné do podání žádosti 
o podporu v MS2014+) poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu souladu 
s výzvou ŘO IROP. 

Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop  nebo 
http://www.dotaceEu.cz/irop. 

Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ jména 
administrátorů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu. 

 

Kraj (město) Kontaktní osoba Mobil E-mailová adresa 

Plzeňský kraj 

(Plzeň) 
Ing. Lenka Modrovičová +420 731 645 187 

lenka.modrovicova@crr.cz 

iropplzensky@crr.cz 

 
 

Seznam příloh výzvy 

 

1. Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných 
územních investic (ITI) – ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

2. Doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 
 

http://iti-plzen.cz/kontakty/
mailto:eretovav@plzen.eu
mailto:vlckovalu@plzen.eu
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop
http://www.dotaceeu.cz/irop
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Příloha č. 1 
výzvy č. 13 – „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření – 
integrované projekty ITI“ zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti k předkládání žádostí o podporu 
z Integrovaného regionálního operačního programu  

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím 
integrovaných územních investic (ITI) – ITI plzeňské metropolitní oblasti 

Kritéria formálních náležitostí - jsou vždy napravitelná. 

Kritéria přijatelnosti -  nenapravitelná:  

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 Projekt bude realizován na území plzeňské metropolitní oblasti. 

 Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 

 Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. 

 Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 

 Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 

Kritéria přijatelnosti – napravitelná: 

 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy zprostředkujícího subjektu ITI Plzeňské metropolitní oblasti. 

 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou výzvou zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti stanoveny.  

 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 

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

 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 

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

 Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své vyjádření Řídicí výbor ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 Projekt je v souladu s tematickým zaměřením strategie ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, opatření a podopatření. 

 Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 

 Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného opatření strategie ITI a dané výzvy zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

Kritéria věcného hodnocení - při věcném hodnocení musí projekt získat minimálně 30 bodů z celkových 50 bodů. 
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Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím 

integrovaných územních investic (ITI) – ITI plzeňské metropolitní oblasti 

Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI plzeňské metropolitní oblasti 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu 

pro řízení výzev, 
hodnocení a výběr 

projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Žádost o podporu je podána v předepsané 

formě. 
 

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 

a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti 

s přílohami). 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce  

Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele. 
 

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. 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – pověření 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy 

a obsahově splňují náležitosti požadované 

ve specifických pravidlech pro žadatele 

a příjemce a ve výzvě zprostředkujícího 

subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti 

(dále jen ZS ITI). 

 

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle 

výzvy ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti, které obsahově 

splňují náležitosti požadované ve specifických pravidlech 

pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI. 

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle 

výzvy ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti nebo doložené 

přílohy obsahově nesplňují náležitosti požadované 

ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě 

ZS ITI. 

 text výzvy ZS ITI plzeňské 

metropolitní oblasti 

 specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce 

 žádost o podporu 

 přílohy žádosti o podporu  
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Obecná kritéria přijatelnosti pro integrované projekty ITI plzeňské metropolitní oblasti 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu 

pro řízení výzev, 

hodnocení a výběr 

projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli 

a podporovanými aktivitami výzvy 

zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

Potřebnost 

Účelnost 

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

specifického cíle IROP a výzvy zprostředkujícího subjektu ITI 

(dále ZS ITI) plzeňské metropolitní oblasti. 

NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI plzeňské metropolitní 

oblasti. 

 text výzvy ZS ITI  

 specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 

zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

Soulad s horizontálními 

kritérii 

Potřebnost 

Účelnost 

Efektivnost 

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI 

plzeňské metropolitní oblasti. 

NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI 

plzeňské metropolitní oblasti. 

 text výzvy ZS ITI 

 specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce 

 studie proveditelnosti 

 Strategie ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

Žadatel splňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl 

a výzvu zprostředkujícího subjektu ITI 

plzeňské metropolitní oblasti. 

Potřebnost 

Účelnost 

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 

pro příslušný specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce 

pro příslušný specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

 text výzvy ZS ITI 

 specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce 

 žádost o podporu 

 doklad o právní subjektivitě 

žadatele 

Projekt respektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů, 

pokud jsou výzvou zprostředkujícího 

subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti 

stanoveny. 

Efektivnost 

Účelnost 

Hospodárnost 

ANO – Projekt respektuje hranici minimálních a maximálních 

celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI 

plzeňské metropolitní oblasti. 

NE – Projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních 

celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI 

plzeňské metropolitní oblasti. 

NERELEVANTNÍ – Hranice nebyly stanoveny. 

 text výzvy ZS ITI 

 rozpočet projektu 

 studie proveditelnosti 



 

Stránka 12 z 17 

 

Projekt respektuje limity způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny. 

 

Efektivnost 

Účelnost 

Hospodárnost 

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů stanovené 

ve výzvě ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů 

stanovené ve výzvě ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti. 

 text výzvy ZS ITI  

 rozpočet projektu  

 specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce  

 studie proveditelnosti  

 

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

Soulad s horizontálními 

kritérii 

 

ANO – Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních 
priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv).  
 
NE – Projekt má negativní vliv na některou z horizontálních 

priorit IROP.  

 žádost o podporu  

 EIA  

 studie proveditelnosti  

 

Potřebnost realizace projektu je 
odůvodněná. 

Potřebnost 

ANO – Žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu a ta je 
v souladu se Strategií a se zněním výzvy ZS ITI plzeňské 
metropolitní oblasti. 
 
NE – Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu nebo ze 
zdůvodnění vyplývá, že realizace projektu není v souladu se 
Strategií a se zněním výzvy ZS ITI plzeňské metropolitní 
oblasti. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 Strategie ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

 výzva ZS ITI 

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

Proveditelnost 

Účelnost 

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. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt bude realizován na území plzeňské 
metropolitní oblasti. 

Potřebnost 

ANO – Projekt bude realizován na území plzeňské 
metropolitní oblasti. 
 
NE – Projekt nebude realizován na území plzeňské 
metropolitní oblasti. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Statutární zástupce žadatele je trestně 
bezúhonný. 

Riziko podvodu 

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. 
 
NE – Žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis 
z trestního rejstříku nebo výpis obsahuje trestný čin dotačního 
podvodu nebo poškozování zájmů EU. 

 čestné prohlášení - žadatelé, 

kteří nedokládají identifikaci  

 výpis z trestního rejstříku – 

podnikatelské subjekty 
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Žádost o podporu odpovídá projektovému 
záměru, ke kterému vydal své vyjádření 
Řídicí výbor ITI plzeňské metropolitní 
oblasti. 

Riziko podvodu 

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v 

údajích: žadatel, klíčové aktivity (popis projektu). Hodnoty 

indikátorů uvedené v žádosti jsou stejné nebo vyšší než je 

uvedeno v projektovém záměru. Zároveň požadovaná výše 

dotace z EU uvedená v žádosti o podporu nepřevyšuje částku 

uvedenou v projektovém záměru. 

NE - Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují 
v některém z údajů: žadatel, klíčové aktivity (popis projektu). 
Hodnoty indikátorů uvedené v žádosti jsou nižší, než je 
uvedeno v projektovém záměru, nebo výše dotace z EU 
v žádosti o podporu převyšuje částku uvedenou 
v projektovém záměru. 

 žádost o podporu 

 vyjádření Řídicího výboru ITI  

 projektový záměr 

 čestné prohlášení žadatele 

o souladu žádosti o podporu 

s projektovým záměrem, 

projednaným Řídicím 

výborem ITI 

Projekt je v souladu s tematickým 
zaměřením strategie ITI, strategickým 
cílem a některým z jeho specifických cílů, 
opatření a podopatření. 

Účelnost 

ANO - Projekt je v souladu s tematickým zaměřením strategie 
ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, 
opatření a podopatření. 
 
NE - Projekt není v souladu s tematickým zaměřením 
strategie ITI, strategickým cílem a některým z jeho 
specifických cílů, opatření a podopatření. 

 žádost o podporu  

 Strategie ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

Účelnost 
ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 
 
NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt se podílí na naplnění indikátorů 
příslušného opatření strategie ITI a dané 
výzvy zprostředkujícího subjektu ITI 
plzeňské metropolitní oblasti. 

Účelnost 

ANO - Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného 
opatření a dané výzvy zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské 
metropolitní oblasti. 
 
NE - Projekt se nepodílí na naplnění indikátorů příslušného 
opatření a dané výzvy zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské 
metropolitní oblasti. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti  

 Strategie ITI plzeňské 

metropolitní oblasti. 
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Specifická kritéria přijatelnosti  

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu 

pro řízení výzev, 

hodnocení a výběr 

projektů 

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument 

Projekt je v souladu s akčním plánem 

vzdělávání. 
Potřebnost 

ANO - Projekt je v souladu s příslušným krajským akčním plánem 

vzdělávání. 

NE - Projekt není v souladu s příslušným krajským akčním plánem 

vzdělávání. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura 

středních a vyšších odborných škol. 

 

 žádost o podporu 

 krajský akční plán 

vzdělávání nebo 

seznam 

projektových 

záměrů pro 

investiční 

intervence  

 studie 

proveditelnosti 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost 

a bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 
Účelnost 

ANO - Součástí projektu jsou stavební úpravy přispívající 

k bezbariérovosti zařízení nebo pořízení speciálního vybavení nebo 

kompenzačních pomůcek.  

NE - Součástí projektu nejsou stavební úpravy přispívající 

k bezbariérovosti zařízení, pořízení speciálního vybavení, 

kompenzačních pomůcek. 

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 nebo projekt není zaměřen na aktivitu 

infrastruktura středních a vyšších odborných škol. 

 žádost o podporu 

 studie 

proveditelnosti 

Projekt není zaměřen na výstavbu nové 

školy. 
Účelnost 

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu nové školy. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura 

středních a vyšších odborných škol. 

 žádost o podporu 

 studie 

proveditelnosti 
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Kritéria věcného hodnocení 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu 

pro řízení výzev, 

hodnocení a výběr 

projektů 

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument 

Požadovaná výše dotace odpovídá 

optimální nákladovosti na jednotku 

indikátoru. 

Účelnost 

10 bodů – Požadovaná výše dotace na 10 osob okamžité kapacity je 

nižší než 1 mil. Kč. 

5 bodů – Požadovaná výše dotace na 10 osob okamžité kapacity je ve 

výši od1 do 3 mil. Kč včetně. 

0 bodů – Požadovaná výše dotace na 10 osob okamžité kapacity je 

vyšší než 3 mil. Kč. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol. 

 žádost o podporu 

 studie 

proveditelnosti 

Výstupy projektu budou využity více 

školami v podporovaných klíčových 

kompetencích. 

Účelnost 

 Potřebnost 

10 body – Žadatel doložil, že výstupy projektu budou využity třemi a 

více školami v podporovaných klíčových kompetencích po celou dobu 

udržitelnosti projektu.  

5 body – Žadatel doložil, že výstupy projektu budou využity dvěma 

školami v podporovaných klíčových kompetencích po celou dobu 

udržitelnosti projektu.  

0 bodů – Výstupy projektu v podporovaných klíčových kompetencích 

budou využity jednou školou.  

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol. 

 žádost o podporu 

 studie 

proveditelnosti 

 krajský akční plán 

vzdělávání nebo 

seznam 

projektových záměrů 

pro investiční 

intervence 

 dohoda o spolupráci 

na využití výstupu 

projektu více školami 

Projekt je realizován v souladu 

s dlouhodobým záměrem vzdělávání 

Plzeňského kraje. 

Potřebnost 

10 bodů - Záměry projektu jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje. 

0 bodů – Záměry projektu nejsou v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol. 

 žádost o podporu 

 Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy 

Plzeňského kraje 

2016 - 2020  

 studie 

proveditelnosti 
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Žadatel spolupracuje s potenciálním 

budoucím zaměstnavatelem, nebo 

s vysokou školou, nebo s akademickým 

pracovištěm. 

Potřebnost 

5 bodů – Žadatel spolupracuje přímo s potenciálním budoucím 

zaměstnavatelem, nebo s vysokou školou, nebo s akademickým 

pracovištěm.  Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a 

zaměstnavatelem, nebo vysokou školou, nebo akademickým 

pracovištěm je podepsána minimálně na 2 roky od doby ukončení 

realizace projektu. 

0 bodů – Žadatel nespolupracuje s potenciálním budoucím 

zaměstnavatelem, nebo s vysokou školou, nebo s akademickým 

pracovištěm. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol. 

 žádost o podporu 

 smlouva o 

spolupráci 

Harmonogram realizace projektu je reálný 

a proveditelný. 
Efektivnost 

10 bodů – Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, 

aby projekt byl v termínu dokončen.  

0 bodů – Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, 

aby projekt byl v termínu dokončen. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol. 

 žádost o podporu 

 studie 

proveditelnosti 

Výstupy z projektu budou sloužit také k 

mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a 

mládeže v podporovaných klíčových 

kompetencích. 

Účelnost 

5 bodů – Výstupy z projektu budou pravidelně, tedy min. alespoň 

jedenkrát za čtvrtletí, sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám 

v podporovaných klíčových kompetencích. 

0 bodů – Výstupy z projektu nebudou pravidelně, tedy min. alespoň 

jedenkrát za čtvrtletí sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám 

v podporovaných klíčových kompetencích. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol. 

 studie 

proveditelnosti 

 žádost o podporu 
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Příloha č. 2 

výzvy č. 13 – „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední 

vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI“ 

zprostředkujícího subjektu ITI plzeňské metropolitní oblasti k předkládání 

žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Příloha požadovaná ZS ITI nad rámec příloh 

uvedených ve výzvě č. 66 IROP 

 

Doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI plzeňské metropolitní 

oblasti: 

 

1) Soulad žádosti o podporu s tematickým zaměřením strategie ITI plzeňské 

metropolitní oblasti, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, opatření 

a podopatření. 

 Popis souladu s tematickým zaměřením strategie, tzn. popis souladu 

se strategickými cíli („Evropské centrum techniky“, „Region bez rizik a bariér“), 

se specifickým cílem („Dostupné vzdělávání“), s opatřením integrované strategie 

(„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání vč. Bezbariérových 

opatření“). 

 Dokument je k dispozici na: http://iti-plzen.cz/dokumenty/strategie/ 

 

2) Soulad žádosti o podporu s Krajským akčním plánem vzdělávání (2016-2018) 

 Popis souladu projektu s některým z opatření části III (Akční plán) Krajského 

akčního plánu vzdělávání. 

 Dokument je k dispozici na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/dokumenty-

kap 

 

3) Soulad žádosti o podporu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Plzeňského kraje (2016-2020) 

 Popis souladu projektu s některým z opatření kapitoly C (Střední vzdělávání) 

nebo D (Vyšší odborné vzdělávání) anebo s některým z cílů bodu 3 podkapitoly 

E. 1 (Hlavní cíle změn ve školském rejstříku v letech 2016–2020) části II 

(Strategie rozvoje regionálního školství) Dlouhodobého záměru vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje. 

 Dokument je k dispozici na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/dlouhodoby-

zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-plzenskeho-kraje-2016-2020 

 

http://iti-plzen.cz/dokumenty/strategie/
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/dokumenty-kap
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/dokumenty-kap
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-plzenskeho-kraje-2016-2020
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-plzenskeho-kraje-2016-2020

