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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ 
 

 Hodnotí se podle schválených kritérií, která se vyhodnocují možností ANO nebo NE. Při hodnocení přijatelnosti a 

formálních náležitostí se žádost může vrátit maximálně dvakrát žadateli k doplnění nebo opravě. Možnost NE, 

znamená nesplnění kritéria a vyloučení žádosti o podporu z hodnotícího procesu. Kritéria níže uvedená jsou společná 

pro všechny aktivity příslušných výzev programového rámce IROP pro programové období 2014 - 2020. 

 

IROP5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 

Tematické zaměření: SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

 

Specifický cíl strategie: 1.7.1. Kvalitní vzdělávání pro každé dítě 

 

Kritéria PŘIJATELNOSTI - NENAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro 

specifický cíl 2.4 a výzvu MAS 

Vladař. 

ANO – Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro 

specifický cíl 2.4 a výzvu MAS 

Vladař. 

 

NE – Žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro 

specifický cíl 2.4 a výzvu MAS 

Vladař. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti č. 4B 
(žadatel uvede v kapitole č. 1. „Úvodní 

informace“) 

- text výzvy MAS Vladař 

Statutární zástupce žadatele je 

trestně bezúhonný. 

 
PZN.: výpis z rejstříku trestů je 

nerelevantní, kritérium bude ověřováno 

jen podpisem čestného prohlášení 

ANO – žadatel - statutární zástupci 

nebo osoba pověřená doložili 

čestné prohlášení (dotační podvod, 

poškozování zájmů EU). 

 

NE – žadatel nedoložil čestné 

prohlášení 

- žádost o podporu 
(žadatel toto čestné prohlášení uvádí 

v žádosti o podporu, v systému 

MS2014+ dle vzoru č. 70 v záložce 

„Čestné prohlášení“) 

Projekt je v souladu s integrovanou 

strategií CLLD. 

ANO – Projekt je v souladu se se 

schválenou strategií – Strategie 

komunitně vedeného rozvoje území 

MAS Vladař. 

 

NE – Projekt není v souladu se se 

schválenou strategií – Strategie 

komunitně vedeného rozvoje území 

MAS Vladař. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti č. 4B 
(žadatel uvede v kapitole č. 2. – 

„Podrobný popis projektu“ – Popis 

cílů a výsledků projektu, vazba na 

podporované aktivity v rámci 

programového rámce SCLLD MAS 

Vladař „IROP 5 - Zvýšení kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení) 

- SCLLD MAS Vladař 

Projekt je v souladu s akčním 

plánem vzdělávání. 

ANO - projekt je v souladu s 

příslušným Místním akčním 

plánem. 

 

NE - projekt není v souladu s 

příslušným Místním akčním 

plánem. 

- Žádost o podporu 

- Studie proveditelnosti č. 4B 

- Místní akční plán, resp. 

Strategický rámec MAP 

Projekt není zaměřen na výstavbu 

nové školy. 

ANO - projekt není zaměřen na 

výstavbu nové školy. 

 

NE - projekt je zaměřen na 

výstavbu nové školy. 

- Žádost o podporu 

- Studie proveditelnosti č. 4B 
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Kritéria PŘIJATELNOSTI - NAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Projekt je svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař. 

ANO – Projekt je svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař 
 

NE – Projekt není svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař 

- žádost 

- text výzvy MAS Vladař 

Projekt je v souladu s podmínkami 

výzvy MAS Vladař. 

ANO – Projekt je v souladu s 

výzvou MAS Vladař. 
 

NE – Projekt není v souladu s 

výzvou MAS Vladař. 

- žádost 

- studie proveditelnosti č. 4B 

- text výzvy MAS Vladař 

Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny. 

ANO – Projekt respektuje 

minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů. 
 

NE – Projekt nerespektuje 

minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů. 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny. 

ANO – Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů. 
 

NE – Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů. 
 

NERELEVANTNÍ – Limity 

způsobilých výdajů nejsou 

stanoveny. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti č. 4B 
(žadatel uvede v kapitole č. 7. 

„Rekapitulace rozpočtu projektu“) 

- Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

Výsledky projektu jsou udržitelné. 

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. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti č. 4B 
(žadatel uvede v kapitole č. 11. 

„Závěrečné hodnocení udržitelnosti 

projektu“) 

Projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit 

IROP (udržitelný rozvoj, rovné 

příležitosti a zákaz diskriminace, 

rovnost mužů a žen) 

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 

priority IROP. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti č. 4B 
(žadatel uvede v kapitole č. 10. „Vliv 

projektu na horizontální principy“) 

Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná. 

ANO – Žadatel popsal odůvodnění 

potřebnosti realizace projektu. 
 

NE – Žadatel nepopsal 

odůvodnění potřebnosti realizace 

projektu. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti č. 4B 
(žadatel uvede v kapitole č. 3. 

„Zdůvodnění potřebnosti realizace 

projektu“) 
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Žadatel má zajištěnou 

administrativní, finanční a provozní 

kapacitu k realizaci a udržitelnosti 

projektu. 

ANO – Žadatel popsal zajištění 

realizace a udržitelnost ve studii 

proveditelnosti a v žádosti o podporu. 

 

NE – Žadatel nepopsal zajištění 

realizace a udržitelnost ve studii 

proveditelnosti a v žádosti o podporu. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti č. 4B 
(žadatel uvede v kapitole č. 4. 

„Management projektu a řízení 

lidských zdrojů“) 

Projekt je v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 

na období 2019-2023. 

ANO - projekt je v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2019 - 2023. 

 

NE - projekt není v souladu s 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR na 

období 2019-2023. 

- Žádost o podporu 

- Studie proveditelnosti č. 4B 

- Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy 

ČR na období 2019 - 2023 pro 

základní vzdělávání 

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). 

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. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti č. 4B 

Projekt nezískal podporu z 

Národního fondu pro podporu MŠ a 

ZŠ. 

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. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti č. 4B 

- Národní fond pro podporu MŠ a 

ZŠ (Fond rozvoje kapacit 

základních a mateřských škol) 
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Kritéria FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ - NAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě. 

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 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele. 

ANO – Žádost v elektronické 

podobě je podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným 

zástupcem 

 

NE – Žádost v elektronické podobě 

není podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným 

zástupcem 

- žádost o podporu 

- plná moc / pověření 

Jsou doloženy všechny povinné 

přílohy a obsahově splňují 

náležitosti, požadované 

v dokumentaci k výzvě MAS 

Vladař. 

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. 

- žádost o podporu 

- povinné přílohy žádosti o 

podporu dle příslušné výzvy 

MAS Vladař 

- specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

- text výzvy MAS Vladař 

 


