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PROGRAM SEMINÁŘE 

1. Představení výzvy MAS Slavkovské bojiště

2. Podporované aktivity

3. Způsobilost výdajů

4. Indikátory

5. Proces hodnocení a výběru projektů

6. IS KP14+

7. Důležité odkazy
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ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

▪ Vyhlášení výzvy MAS: 14. 8. 2019 od 8:00 
hodin

▪ Ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 11. 
2019 do 12:00 hodin

▪ Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2021

▪ Druh výzvy: kolová

▪ Nadřazená výzva: č. 68 IROP

▪ Udržitelnost projektu: min. 5 let

17.09.2019



ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

▪ Alokace výzvy (CZV): 7 789 480 Kč = 100% (95% dotace+ 5% spoluúčast)

▪ Min. výše celkových způsobilých výdajů projektu (CZV): 
300 000 CZK (95% dotace + 5% spoluúčast)

▪ Max. výše celkových způsobilých výdajů projektu (CZV):  
4 000 000 CZK (95% dotace + 5% spoluúčast)

▪ Forma financování: Ex-post
▪ Území realizace – MAS Slavkovské bojiště (viz slide dále), mimo území 

= nezpůsobilé
▪ Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu

▪ Způsobilost výdajů platí od 1. 1. 2014
▪ Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 

podporu do MS2014+
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ÚZEMÍ REALIZACE
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CÍLOVÉ SKUPINY

 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

 žáci (studenti)
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OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 Aktivita Infrastruktura základních škol
 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
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HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

 Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol 
a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení 
výzvy MAS ve vazbě na:
a) klíčové kompetence:

 komunikace v cizích jazycích, 
 práce s digitálními technologiemi, 
 přírodní vědy, 
 technické a řemeslné obory;

b) budování bezbariérovosti škol;
c) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází 

sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
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 Ve vazbě na aktivity a) až c) předchozího slidu lze dále 
realizovat zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu 
a aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních 
pomůcek, stavební úpravy a vybavení poradenských 
pracovišť).

 Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude 
podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence.

 Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je 
relevantním záměrem, pokud bude uvedena v MAP v seznamu 
projektových záměrů.

 V projektu v této výzvě je možné zajistit bezbariérovost celé 
základní školy včetně přístupu do školních družin a školních 
klubů v areálu školy. 
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 NELZE:
 Bezbariérovost školní družiny/klubu nelze realizovat jako samostatný 

projekt. V projektu není možné navyšovat kapacity školních 
družin/klubů. 

 Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ ve smyslu nového 
IZO (Identifikátor školy/zařízení). 

 Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních 
budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.
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HLAVNÍ AKTIVITY

 Na hlavní aktivity musí být vynaloženo min. 85 % 
celkových způsobilých výdajů projektu

 Na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % 
celkových způsobilých výdajů – část výdajů na vedlejší 
aktivity nad 15 % = nezpůsobilé výdaje
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Způsobilé výdaje na HLAVNÍ AKTIVITY

 stavby a 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.

 Bližší výčet možných hlavních aktivit projektu najdete ve 
Specifických pravidlech v kapitole 3.2.6 Způsobilé výdaje.17.09.2019



Způsobilé výdaje na VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

 Max. do 15 % celkových způsobilých výdajů projektu

 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).

 Bližší výčet možných vedlejších aktivit projektu najdete ve 
Specifických pravidlech v kapitole 3.2.6 Způsobilé výdaje.
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PŘÍKLADY NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

 výdaje na výstavbu/rekonstrukci a vybavení kuchyně či jídelny určené k 
stravování žáků, 

 výdaje na výstavbu/rekonstrukci tělocvičny, 
 výdaje na výstavbu/rekonstrukci dopravních a víceúčelových sportovních 

hřišť, bazénů, 
 výdaje na výstavbu/rekonstrukci čističky odpadních vod
 herní prvky,
 parkoviště a parkovací místa
 výdaje na výstavbu/rekonstrukce a vybavení kmenových učeben mimo 

území správních obvodů ORP se SVL,
 náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, 

povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
 výdaje na podání žádosti o podporu a poradenství s tím spojené,
 náklady na vedlejší podporované aktivity, které budou přesahovat 15 % z 

celkových způsobilých výdajů projektu 
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PŘÍKLADY NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

 výdaje na zateplování a rekonstrukce fasád stávajících budov škol a 
školních zařízení (zateplovací systémy jsou způsobilé pouze v části 
přístavby či nástavby stávající školní budovy), 

 výdaje na výměnu oken stávajících budov škol a školských zařízení 
(nová okna lze pořídit pouze pro odborné učebny s vazbou na 
klíčové kompetence IROP a pro nové kmenové učebny na území 
správního obvodu ORP se SVL), 

 výdaje na rekonstrukci střechy stávajících budov škol a školských 
zařízení, pokud půdní vestavbou či nástavbou nedošlo k rozšíření 
odborných učeben s vazbou na klíčové kompetence IROP, nebo ke 
vzniku nových kmenových učeben na území správního obvodu ORP 
se SVL, 

 výdaje na výstavbu/rekonstrukci venkovních učeben bez vazeb na 
klíčové kompetence IROP,

 … …
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POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

1. Plná moc
2. Zadávací a výběrová řízení
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele*
4. Studie proveditelnosti
5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 

předmětem projektu
6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 

veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 
povolení

* Nepovinná příloha pro obce a jimi zřizované organizace
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POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení nebo pro ohlášení stavby

9. Položkový rozpočet stavby

10. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

11. Čestné prohlášení o skutečném majiteli*

12. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
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INDIKÁTORY

 5 00 01 – Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

 5 00 00 – Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Žadatel v žádosti o podporu vyplňuje cílovou hodnotu a datum, ke
kterému se zavazuje ji naplnit. K naplnění cílové hodnoty indikátoru
musí dojít k datu ukončení realizace projektu.

Hodnoty indikátorů musí být dle přílohy Specifických pravidel č. 68
Metodické listy k indikátorům.
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PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

 HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
 Pro kladné hodnocení je nutnost splnit veškerá stanovená kritéria 

(napravitelná/nenapravitelná)
 Kancelář MAS (15 PD + případné prodloužení ohledně napravení 

nedostatků + 15 KD přezkum)

 VĚCNÉ HODNOCENÍ
 Projekt musí splnit min. 25 bodů z celkových 50 bodů 
 Hodnotící/výběrová komise MAS – 20 PD + 15 KD přezkum

 VÝBĚR PROJEKTŮ
 Provádí Rada MAS
 Do 10 PD od ukončení fáze věcného hodnocení

 ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI CRR
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KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
napravitelné kritérium

nenapravitelné kritérium

17.09.2019

Čísl
o

Název kritéria
Referenční 
dokument

Způsob hodnocení kořenového kritéria

1.

Žádost o podporu je podána v předepsané formě
Žádost o 
podporu, Výzva 
MAS

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

NE - Žádost o podporu není podána v předepsané 
formě nebo obsahově nesplňuje všechny náležitosti.

2.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným
zástupcem žadatele.

Žádost o 
podporu, Plná 
moc/Pověření

ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána 
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.

NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána 
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem.

3.

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 
splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 
výzvě MAS.

Žádost o podporu, 
povinné přílohy 
Žádosti o podporu, 
Specifická pravidla 
pro žadatele a 
příjemce, Výzva 
MAS

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP 
a výzvy MAS, a obsahově splňujı́ náležitosti, které požaduje 
MAS v dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP 
a výzvy MAS, nebo obsahově nesplňujı́ náležitosti, které 
požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI - OBECNÁ
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Čísl
o

Název kritéria
Referenční 
dokument 

Způsob hodnocení kořenového kritéria

1.

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. Žádost o podporu

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená 
doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování 
zájmů EU).

NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení (dotační podvod, 
poškozování zájmů EU).

2.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
specifický cíl 2.4 a výzvu MAS.

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti, 
Výzva MAS

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

NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu.

3. Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS.

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti, 
Výzva MAS

ANO – Projekt je v souladu s výzvou MAS.

NE – Projekt není v souladu s výzvou MAS.

4.
Projekt respektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny.

Text výzvy MAS, 
Žádost o podporu

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů.

NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů.

5.
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS.
Žádost o podporu, 

Výzva MAS

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy MAS
NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy MAS



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI - OBECNÁ
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6. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
Žádost o podporu, 

Studie 
proveditelnosti

ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace 
projektu.

NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace 
projektu.

7.
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny.

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti, 
Specifická pravidla

ANO - projekt respektuje limity způsobilých výdajů

NE - projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů

NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.

8. Výsledky projektu jsou udržitelné.
Žádost o podporu, 

studie 
proveditelnosti

ANO – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro 
udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.

NE – žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků pro 
udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.

9.

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 (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv)

NE - projekt má negativní vliv na minimálně jednu z 
horizontálních priorit IROP

10.

Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD 
MAS Slavkovské bojiště z.s.

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti, 
SCLLD MAS 

Slavkovské bojiště, 
z.s.

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie 
komunitně vedeného rozvoje území MAS Slavkovské bojiště, 
z.s.

NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie 
komunitně vedeného rozvoje území MAS Slavkovské bojiště, 
z.s.



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI - SPECIFICKÁ
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Čísl
o

Název kritéria
Referenční 
dokument

Způsob hodnocení kořenového kritéria

1.
Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a 

provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 
projektu.

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti

ANO – žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve 
studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.
NE – žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve 
studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.

2.

Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání.

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti, 
Místní akční plán, 
resp. Strategický 

rámec MAP

ANO - projekt je v souladu s příslušným Místním akčním 
plánem.

NE - projekt není v souladu s příslušným Místním akčním 
plánem.

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Infrastruktura základních škol.

3.
Projekt není zaměřen na výstavbu nové

školy.

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti

ANO - projekt není zaměřen na výstavbu (vznik) nové školy.

NE - projekt je zaměřen na výstavbu (vznik) nové školy.

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Infrastruktura základních škol.

4.

Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2015-2020.

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti, 
Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na 
období 2015-2020 

pro základní 
vzdělávání

ANO - projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -
2020.

NE - projekt není v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-
2020.

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Infrastrukturu základních škol.



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI - SPECIFICKÁ
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5.

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, 

jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s 
potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním 
a se sociálním znevýhodněním).

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti

ANO - Projekt nepodporuje žádná opatření, která vedou k diskriminaci 
a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a 
další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se 
zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním).
Nejsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do následujících 
zařízení:
- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením 
nebo do jejich přípravných tříd,
- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb 
podpůrných opatření pro více než 40 % dětí,
- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se 
zdravotním postižením v běžném zařízení.

NE - Projekt podporuje opatření, která vedou k diskriminaci a 
segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a 
další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se 
zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním).
Jsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do následujících 
zařízení:
- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením 
nebo do jejich přípravných tříd,
- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb 
podpůrných opatření pro více než 40 % dětí,
- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se 
zdravotním postižením v běžném zařízení.

NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na aktivitu Infrastrukturu 
základních škol

6.
Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro 

podporu MŠ a ZŠ.

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti, 
Národní fond pro 
podporu MŠ a ZŠ 

(Fond rozvoje kapacit 
základních a 

mateřských škol)

ANO - projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a 
ZŠ na stejné výdaje. 

NE - projekt byl podpořen z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ na 
stejné výdaje. 



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
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Číslo Název kritéria
Referenční 
dokument

Popis pro hodnocení
Hodnoc

ení 
(body)

1.
Klíčové kompetence 

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti

Projekt je zaměřen na dvě a více z těchto klíčových kompetencí:
- komunikace v cizích jazycích,
- technických a řemeslných oborů,
- přírodních věd,
- práce s digitálními technologiemi.

10 bodů

Projekt je zaměřen jen na jednu z těchto klíčových kompetencí:
- komunikace v cizích jazycích,
- technických a řemeslných oborů,
- přírodních věd,
- práce s digitálními technologiemi.

5 bodů

Projekt není zaměřen na klíčové kompetence. 0 bodů

2.

Využití pro mimoškolní zájmové aktivity 
dětí a mládeže. 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 
Studie 
proveditelnosti

Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí 
a mládeže.

5 bodů

Výstupy z projektu nebudou sloužit k dalším mimoškolním zájmovým 
aktivitám dětí a mládeže.

0 bodů

3.
Úpravy venkovního prostranství (zeleň)

(Aspekt účelnosti)

Žádost o podporu, 
Studie 
proveditelnosti, 
Projektová 
dokumentace

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (vysazení stromů, 
keřů, rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň). Hodnotitel v 
komentáři uvede, jaká úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu 
realizována.

5 bodů

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (vysazení 
stromů, keřů, rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň).

0 bodů

4.

Zajištění vnitřní konektivity školy a 
připojení k internetu. 

(Aspekt účelnosti a efektivnosti)

Žádost o podporu, 
Studie 
proveditelnosti

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k 
internetu.

5 body

Projekt obdrží 0 bodů, pokud nebude řešit konektivitu vůbec, případně je 
konektivita kompletně řešena výhradně v rámci nezpůsobilých výdajů.

0 bodů



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

17.09.2019

5.

Neúplnost základní školy*

(Aspekt účelnosti)

*Úplná základní škola má ročníky 
prvního i druhého stupně (ne 

nutně všechny). Neúplná základní 
škola má ročníky jen 1.stupně nebo 

jen 2.stupně.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

Projekt je realizován na neúplné základní škole. Hodnotitel, v případě 
neuvedení v některém z dokumentů, si tuto informaci vyhledá na webových 
stránkách příslušného zařízení.

5 bodů

Projekt není realizován na neúplné základní škole. Hodnotitel, v případě 
neuvedení v některém z dokumentů, si tuto informaci vyhledá na webových 
stránkách příslušného zařízení.

0 bodů

6.

Administrativní 
připravenost

projektu
(ke dni podání žádosti o podporu)

(Aspekt hospodárnosti a 
proveditelnosti)

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Uzavřená smlouva na 

plnění
zakázky

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr dodavatele 
(zadávací/výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, v 
rozpočtu projektu je počítáno s vysoutěženými cenami.

10 bodů

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu vyhlášeno výběrové řízení na 
dodavatele, které však ještě ke dni podání žádosti nebylo ukončeno, a tudíž 
nebyla uzavřena smlouva na plnění zakázky.

5 bodů

Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu vyhlášeno zadávací/výběrové 
řízení na dodavatele.

0 bodů

7.

Velikost obce

(Aspekt potřebnosti)

(Pro určení velikosti obce je 
považován za závazný  ČSÚ: Počet 

obyvatel v obcích k 1. 1. 2019 -
odkaz na dokument: 

https://www.czso.cz/csu/czso/poc
et-obyvatel-v-obcich-za0wri436p)

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

Škola se nachází v obci s počtem do 1 500 obyvatel. 10 bodů

Škola se nachází v obci s počtem 1 501 - 3 000 obyvatel. 5 bodů

Škola se nachází v obci s počtem 3 001 a více obyvatel. 0 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.



IS KP14+

 Žadatel podává projekt pouze elektronicky prostřednictvím 
systému IS KP14+ v rámci MS2014+

 Pro práci v systému je třeba užít podporované prohlížeče 
Internet Explorer a Firefox, a to pouze v jejich nejnovějších
verzích. 

https://mseu.mssf.cz/

 Žadatel musí mít zřízen elektronický podpis před
podáním/odesláním žádosti

 IS KP2014+ - vyžaduje registraci – je třeba platná e-mailová
adresa a telefonní číslo

17.09.2019

https://mseu.mssf.cz/


IS KP2014+

 Pokyny k vyplnění projektové žádosti v IS KP2014+
http://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2018/08/P1_Postup-pro-
pod%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1dosti-v-MS2014_fin.docx

 Výzvu na Infrastrukturu pro základní vzdělávání MAS 
Slavkovské bojiště, z.s.:

http://slavkovskebojiste.cz/2019/07/01/8-vyzva-mas-
slavkovske-bojiste-irop-zakladni-skoly/

17.09.2019

http://slavkovskebojiste.cz/wp-content/uploads/2018/08/P1_Postup-pro-pod%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1dosti-v-MS2014_fin.docx
http://slavkovskebojiste.cz/2019/07/01/8-vyzva-mas-slavkovske-bojiste-irop-zakladni-skoly/


Postup k registraci v IS KP2014+ a založení žádosti o 
podporu

17.09.2019



17.09.2019



17.09.2019



17.09.2019



17.09.2019



17.09.2019



17.09.2019



NAVIGACE A KONTROLA SPRÁVNOSTI VÝBĚRU 
VÝZVY A PODVÝZVY

 IROP - (06_16_075) - 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ 
KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ 
PROJEKTY CLLD - SC 4.1

 Dle zaměření následně:
 375/06_16_075/CLLD_17_03_001 - 8. výzva MAS Slavkovské bojiště, 

z.s.-IROP - Základní školy II.

 376/06_16_075/CLLD_17_03_001 - 9. výzva MAS Slavkovské bojiště, 
z.s.-IROP - Mateřské školy II.

17.09.2019



IS KP2014+

 Nastavení notifikací – prostřednictvím zadání e-mailové adresy či 
telefonního čísla Vám přijdou informace o příchozích depeších atd.

 Vyplnění jednotlivých záložek v systému v rámci žádosti
 Povinně se vyplňují žlutě podbarvená pole s vykřičníkem, šedě podbarvená 

pole jsou nepovinná a bíle podbarvená jsou automaticky vyplňována systémem

 Vyplnění všech záložek v levém menu

 Kontrola žádosti

 Finalizace žádosti

17.09.2019



DŮLEŽITÉ ODKAZY

 Obecná pravidla pro žadatele
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-
Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p

 Specifická pravidla pro žadatele
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/4bafc2cf-1d26-4883-b389-
95f202c067f8/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

 Přílohy specifických pravidel
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/d1dac6bb-36c1-435d-b034-
31a536e1c477/Prilohy_Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.zip.aspx?ext=.zip

 Strategie CLLD MAS Slavkovské bojiště, z.s.
http://slavkovskebojiste.cz/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-
mas-slavkovske-bojiste/

17.09.2019

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/4bafc2cf-1d26-4883-b389-95f202c067f8/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.irop.mmr.cz/getmedia/d1dac6bb-36c1-435d-b034-31a536e1c477/Prilohy_Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.zip.aspx?ext=.zip
http://slavkovskebojiste.cz/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-slavkovske-bojiste/


DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Dana Adamcová, manažerka IROP

732 512 635    

adamcova@slavkovskebojiste.cz

www.slavkovskebojiste.cz

17.09.2019
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