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Sデ;デ┌デ=ヴﾐｹ ﾏ[ゲデﾗ Bヴﾐﾗ  

jako ┣ヮヴﾗゲデギWSﾆ┌ﾃｹIｹ ゲ┌HﾃWﾆデ ITI Bヴﾐ[ﾐゲﾆY ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮヴﾗ 
┌ヮﾉ;デﾒﾗ┗=ﾐｹ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW IﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐY ┎┣Wﾏﾐｹ ｷﾐ┗WゲデｷIW ふITIぶ 

 

┗┞ｴﾉ;ジ┌ﾃW 

11. ┗┠┣┗┌ ﾆ ヮギWSﾆﾉ=S=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｹ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌  
z IﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐYｴﾗ ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹｴﾗ ﾗヮWヴ;Lﾐｹｴﾗ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ 

 

 

INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II. 
 

VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č. 58 ずINFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ に INTEGROVANÉ PROJEKTY ITIさ 

 

A VE VAZBĚ NA VÝZVU NOSITELE INTEGROVANÉ STRATEGIE BRNĚNSKÉ 
METROPOLITNÍ OBLASTI Č. 15 ずINFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ  

VZDĚLÁVÁNÍ IIさ 
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ISWﾐデｷaｷﾆ;IW ┗┠┣┗┞ 

OヮWヴ;Lﾐｹ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ IﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐ┠ ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹ ﾗヮWヴ;Lﾐｹ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ 

SヮWIｷaｷIﾆ┠ Iｹﾉ IROP 
SC 2.4: )┗┠ジWﾐｹ ﾆ┗;ﾉｷデ┞ ; Sﾗゲデ┌ヮﾐﾗゲデｷ infrastruktury pro 

┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ ; IWﾉﾗ┥ｷ┗ﾗデﾐｹ ┌LWﾐｹ 

Čｹゲﾉﾗ ┗┠┣┗┞ ŘO IROP 58 

Čｹゲﾉﾗ ┗┠┣┗┞ ﾐﾗゲｷデWﾉW ITI 15 

Čｹゲﾉﾗ ┗┠┣┗┞ )S ITI 11 

Oヮ;デギWﾐｹ ｷﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐY ゲデヴ;デWｪｷW 
C.4: B┌Sﾗ┗=ﾐｹ ﾆ;ヮ;Iｷデ ; ﾆ┗;ﾉｷデ┞ ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ヮヴﾗ IWﾉﾗ┥ｷ┗ﾗデﾐｹ 
┌LWﾐｹ 

PﾗSﾗヮ;デギWﾐｹ ｷﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐY 
strategie 

C.4 IROP 

Dヴ┌ｴ ┗┠┣┗┞ Kﾗﾉﾗ┗= 

TWヴﾏｹﾐ┞ 

D;デ┌ﾏ ; L;ゲ ┗┞ｴﾉ=ジWﾐｹ ┗┠┣┗┞ 

ZS ITI 
18. 05. 2017, 12.00 hod. 

D;デ┌ﾏ ; L;ゲ ┣ヮギｹゲデ┌ヮﾐ[ﾐｹ 
aﾗヴﾏ┌ﾉ=ギW ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ 
v MS2014+  

18. 05. 2017, 12.00 hod. 

D;デ┌ﾏ ; L;ゲ ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ヮギｹﾃﾏ┌ 
┥=Sﾗゲデｹ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ v MS2014+ 

18. 05. 2017, 12.00 hod. 

D;デ┌ﾏ ; L;ゲ ┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ ヮギｹﾃﾏ┌ 
┥=Sﾗゲデｹ o podporu v MS2014+ 

29. 06. 2017, 12.00 hod. 

D;デ┌ﾏ ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ヴW;ﾉｷ┣;IW 
projektu 

D;デWﾏ ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ヴW;ﾉｷ┣;IW ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ゲW ヴﾗ┣┌ﾏｹ S;デ┌ﾏ 
ヮヴ┗ﾐｹｴﾗ ヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ┎ﾆﾗﾐ┌ デ┠ﾆ;ﾃｹIｹｴﾗ ゲW ;ﾆデｷ┗ｷデ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌が ﾐ; 
ﾆデWヴY ﾃゲﾗ┌ ┗┞ﾐ;ﾉﾗ┥Wﾐ┞ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉY ┗┠S;ﾃWく D;デ┌ﾏ ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ 
ヴW;ﾉｷ┣;IW ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ﾏ└┥W H┠デ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐ ﾐWﾃSギｹ┗W ﾐ; 01. 01. 

2014, a to i v ヮギｹヮ;S[が ┥W ヮヴ┗ﾐｹ ヮヴ=┗ﾐｹ ┎ﾆﾗﾐ H┞ﾉ ┌Lｷﾐ[ﾐ 
ヮギWS デｹﾏデﾗ S;デWﾏく 



 

  Strana 3 z 9 

 

 

 

D;デ┌ﾏ ┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ ヴW;ﾉｷ┣;IW 
projektu 

NWﾃヮﾗ┣S[ﾃｷ 30. 06. 2020. 

 

RW;ﾉｷ┣;IW ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ﾐWゲﾏｹ H┠デ ┌ﾆﾗﾐLWﾐ; ヮギWS ヮﾗS=ﾐｹm 

┥=Sﾗゲデｷ o podporu do MS2014+. 

Podpora 

CWﾉﾆﾗ┗= L=ゲデﾆ; Sﾗデ;IW 
z E┗ヴﾗヮゲﾆYｴﾗ aﾗﾐS┌ ヮヴﾗ 
ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹ ヴﾗ┣┗ﾗﾃ a ゲデ=デﾐｹｴﾗ 
ヴﾗ┣ヮﾗLデ┌ ヮヴﾗ ┗┠┣┗┌ 

E┗ヴﾗヮゲﾆ┠ aﾗﾐS ヮヴﾗ ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹ ヴﾗ┣┗ﾗﾃぎ 76.050.000,00 KL 

Sデ=デﾐｹ ヴﾗ┣ヮﾗLWデぎ ﾏ;┝ｷﾏ=ﾉﾐ[ 13.420.588がヰヰ KL 

Mｹヴ; ヮﾗSヮﾗヴ┞ ┣ E┗ヴﾗヮゲﾆYｴﾗ 
aﾗﾐS┌ ヮヴﾗ ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹ ヴﾗ┣┗ﾗﾃ ; 
ゲデ=デﾐｹｴﾗ ヴﾗ┣ヮﾗLデ┌ ヮヴﾗ ヮヴﾗﾃWﾆデ 

E┗ヴﾗヮゲﾆ┠ aﾗﾐS ヮヴﾗ ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹ ヴﾗ┣┗ﾗﾃぎ 85 % 

Sデ=デﾐｹ ヴﾗ┣ヮﾗLWデぎ 

- Oヴｪ;ﾐｷ┣;Lﾐｹ ゲﾉﾗ┥ﾆ┞ ゲデ=デ┌ ; ﾃWﾃｷIｴ ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗Y 
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWが ゲデ=デﾐｹ ┗┞ゲﾗﾆY ジﾆﾗﾉ┞ぎ 15 %  

- Pヴ=┗ﾐｷIﾆY ﾗゲﾗH┞ ┗┞ﾆﾗﾐ=┗;ﾃｹIｹ Lｷﾐﾐﾗゲデ ジﾆﾗﾉ ; 
ジﾆﾗﾉゲﾆ┠Iｴ ┣;ギｹ┣Wﾐｹが ﾆデWヴY ﾃゲﾗ┌ ┣;ヮゲ=ﾐ┞ ┗W 
ジﾆﾗﾉゲﾆYﾏ ヴWﾃゲデギｹﾆ┌: 5 % 

- Kヴ;ﾃWが ﾗHIW ; ﾃｷﾏｷ ┣ギｷ┣ﾗ┗;ﾐY ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW: 5 % 

- Sﾗ┌ﾆヴﾗﾏﾗヮヴ=┗ﾐｹ ゲ┌HﾃWﾆデ┞ ┗┞ﾆﾗﾐ=┗;ﾃｹIｹ ┗WギWﾃﾐ[ 
ヮヴﾗゲヮ[ジﾐﾗ┌ Lｷﾐﾐﾗゲデが ﾃWﾃｷIｴ┥ ｴﾉ;┗ﾐｹﾏ ┎LWﾉWﾏ 
Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ﾐWﾐｹ ┗┞デ┗=ギWﾐｹ ┣ｷゲﾆ┌ ; ゲﾗ┌L;ゲﾐ[ 
┗┞ﾆﾗﾐ=┗;ﾃｹ ┗WギWﾃﾐ[ ヮヴﾗゲヮ[ジﾐﾗ┌ Lｷﾐﾐﾗゲデ v oblasti 

ジﾆﾗﾉゲデ┗ｹ ﾐWHﾗ ヮヴ=IW ゲ S[デﾏｷ ; ﾏﾉ=SW┥ｹ: 10 %  

- VWギWﾃﾐY ┗┞ゲﾗﾆY ジﾆﾗﾉ┞ ; ┗┠┣ﾆ┌ﾏﾐY ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWぎ 10 

%  

- Oゲデ;デﾐｹ ゲ┌HﾃWﾆデ┞ ﾐWﾗHゲ;┥WﾐY ┗W ┗┠ジW ┌┗WSWﾐ┠Iｴ 
ﾆ;デWｪﾗヴｷｹIｴぎ 0 % 

Mｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ ; ﾏ;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ ┗┠ジW 
IWﾉﾆﾗ┗┠Iｴ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉ┠Iｴ ┗┠S;ﾃ└ 
projektu 

Mｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ ┗┠ジW IWﾉﾆﾗ┗┠Iｴ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉ┠Iｴ ┗┠S;ﾃ└ぎ 
ヵくヰヰヰくヰヰヰがヰヰ KL 

M;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ ┗┠ジW IWﾉﾆﾗ┗┠Iｴ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉ┠Iｴ ┗┠S;ﾃ└ 
50くヰヰヰくヰヰヰがヰヰ KLく 

PﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ┗WギWﾃﾐY ヮﾗSヮﾗヴ┞ 

PﾗSヮﾗギWﾐ┞ H┌Sﾗ┌ ヮﾗ┌┣W ヮヴﾗﾃWﾆデ┞ ﾐW┣;ﾆﾉ=S;ﾃｹIｹ ┗WギWﾃﾐﾗ┌ 
ヮﾗSヮﾗヴ┌ ┗W ゲﾏ┞ゲﾉ┌ Lﾉく ヱヰΑ ﾗSゲデく ヱ Sﾏﾉﾗ┌┗┞ ﾗ a┌ﾐｪﾗ┗=ﾐｹ 
E┗ヴﾗヮゲﾆY ┌ﾐｷW. 

Forma podpory 

Dotace に ex-ヮﾗゲデ aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ 
PギW┗ﾗS aｷﾐ;ﾐLﾐｹIｴ ヮヴﾗゲデギWSﾆ└ に W┝ ヮﾗゲデ aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ ふヮヴﾗ 
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Lﾐｹ ゲﾉﾗ┥ﾆ┞ ゲデ=デ┌ ; ﾃWﾃｷIｴ ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗Y ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWぶ  

);IｹﾉWﾐｹ ヮﾗSヮﾗヴ┞ 
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T┞ヮ┞ ヮﾗSヮﾗヴﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ 

Sデ;┗H┞が ゲデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞ ; ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ ┗┞H;┗Wﾐｹ ┣; ┎LWﾉWﾏ 
┣;ﾃｷジデ[ﾐｹ Sﾗゲデ;デWLﾐY ﾆ;ヮ;Iｷデ┞ ﾆ┗;ﾉｷデﾐｹIｴ ; IWﾐﾗ┗[ 
Sﾗゲデ┌ヮﾐ┠Iｴ ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ヮYLW ﾗ S[デｷ Sﾗ デギｹ ﾉWデが S[デゲﾆ┠Iｴ ゲﾆ┌ヮｷﾐ 
; ﾏ;デWギゲﾆ┠Iｴ ジﾆﾗﾉ ┗ ┎┣Wﾏｹが ﾆSW ﾃW ヮヴﾗﾆ;┣;デWﾉﾐ┠ 
ﾐWSﾗゲデ;デWﾆ デ[Iｴデﾗ ﾆ;ヮ;Iｷデく 

Ú┣Wﾏｹ ヴW;ﾉｷ┣;IW  

Bヴﾐ[ﾐゲﾆ= ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデ ふBMOぶく 
OSﾆ;┣ ﾐ; ┗┞ﾏW┣Wﾐｹ BMOぎ 
http://www.brno.cz/iti/vymezeni-uzemi-brnenske-

metropolitni-oblasti-bmo/ 

 

SW┣ﾐ;ﾏ ﾗHIｹ BMO ﾃW ┌┗WSWﾐ ┗ ﾆ;ヮｷデﾗﾉW Fくヴ Fｷﾐ=ﾉﾐｹ ┗┠H[ヴ 
ﾗHIｹ a┌ﾐﾆLﾐｹIｴ ┎┣Wﾏｹ ふゲく ヶヰ ;┥ ヶンぶ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┌ Aﾆデ┌=ﾉﾐｹ 
a┌ﾐﾆLﾐｹ ┗┞ﾏW┣Wﾐｹ Hヴﾐ[ﾐゲﾆY ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ ふヲヰヱン). 

Oヮヴ=┗ﾐ[ﾐｹ ┥;S;デWﾉY 

 

• ジﾆﾗﾉ┞ ; ジﾆﾗﾉゲﾆ= ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮギWSジﾆﾗﾉﾐｹｴﾗ 
┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ 

• S;ﾉジｹ ゲ┌HﾃWﾆデ┞ ヮﾗSｹﾉWﾃｹIｹ ゲW ﾐ; ヴW;ﾉｷ┣;Iｷ 
┗┣S[ﾉ=┗;IｹIｴ aktivit v ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮギWSジﾆﾗﾉﾐｹｴﾗ 
┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ ; ヮYLW ﾗ S[デｷaktivit v oblasti 

ヮギWSジﾆﾗﾉﾐｹｴﾗ ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ ; ヮYLW ﾗ S[デｷ 
• kraje 

• ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW ┣ギｷ┣ﾗ┗;ﾐY ﾆヴ;ﾃｷ 
• ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW ┣;ﾆﾉ=S;ﾐY ﾆヴ;ﾃｷ 
• obce 

• ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW ┣ギｷ┣ﾗ┗;ﾐY ﾗHIWﾏｷ 
• ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW ┣;ﾆﾉ=S;ﾐY ﾗHIWﾏｷ 
• ﾐWゲデ=デﾐｹ ﾐW┣ｷゲﾆﾗ┗Y ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW 

• Iｹヴﾆ┗W 

• IｹヴﾆW┗ﾐｹ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW 

• ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Lﾐｹ ゲﾉﾗ┥ﾆ┞ ゲデ=デ┌ 

• ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗Y ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;LﾐｹIｴ ゲﾉﾗ┥Wﾆ ゲデ=デ┌ 

Cｹﾉﾗ┗= ゲﾆ┌ヮｷﾐ; 

• S[デｷ ┗ ヮギWSジﾆﾗﾉﾐｹﾏ ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ 
• ﾗゲﾗH┞ ゲﾗIｷ=ﾉﾐ[ ┗┞ﾉﾗ┌LWﾐY 

• ﾗゲﾗH┞ ﾗｴヴﾗ┥WﾐY ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹﾏ ┗┞ﾉﾗ┌LWﾐｹﾏ 

• ﾗゲﾗH┞ ゲW ゲヮWIｷ=ﾉﾐｹﾏｷ ┗┣S[ﾉ=┗;Iｹﾏｷ ヮﾗデギWH;ﾏｷ 
• ヮWS;ｪﾗｪｷLデｹ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｷ 
• ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｷ ; SﾗHヴﾗ┗ﾗﾉﾐｹ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｷ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｹ 

ヮ└ゲﾗHｹIｹIｴ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ 

http://www.brno.cz/iti/vymezeni-uzemi-brnenske-metropolitni-oblasti-bmo/
http://www.brno.cz/iti/vymezeni-uzemi-brnenske-metropolitni-oblasti-bmo/
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V[IﾐY ┣;ﾏ[ギWﾐｹ 

PﾗSヮﾗヴﾗ┗;ﾐY ;ﾆデｷ┗ｷデ┞ 

• ゲデ;┗H┞ ; ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW ゲヮﾗﾃWﾐY ゲ ┗┠ゲデ;┗Hﾗ┌ ﾐﾗ┗Y 
ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ ┗LWデﾐ[ ┗┞H┌Sﾗ┗=ﾐｹ ヮギｹヮﾗﾃﾆ┞ ヮヴﾗ 
ヮギｷ┗WSWﾐｹ ｷﾐ┥Wﾐ┠ヴゲﾆ┠Iｴ ゲｹデｹ 

• ヴWﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIW ; ゲデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞ ゲデ=┗;ﾃｹIｹ 
ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ ふ┗LWデﾐ[ ┣;HW┣ヮWLWﾐｹ 
HW┣H;ヴｷYヴﾗ┗ﾗゲデｷ SﾉW ┗┞ｴﾉ=ジﾆ┞ Lく ンΓΒっヲヰヰΓ SHくぶ 

• ﾐ=ﾆ┌ヮ ヮﾗ┣Wﾏﾆ└ 

• ﾐ=ﾆ┌ヮ H┌Sﾗ┗ 

• ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ ┗┞H;┗Wﾐｹ H┌Sﾗ┗ ; ┌LWHWﾐ 

• ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ ﾆﾗﾏヮWﾐ┣;LﾐｹIｴ ヮﾗﾏ└IWﾆ 

 

PﾗSヮﾗヴ; ﾏ└┥W H┠デ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ; ﾐ; ┣┗┠ジWﾐｹ ﾆ;ヮ;Iｷデ┞ぎ 
• ﾏ;デWギゲﾆ┠Iｴ ジﾆﾗﾉ ヮﾗSﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヵヶヱっヲヰヰヴ SHくが 

ジﾆﾗﾉゲﾆ┠ ┣=ﾆﾗﾐが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が 
┣;ヮゲ;ﾐ┠Iｴ Sﾗ ジﾆﾗﾉゲﾆYｴﾗ ヴWﾃゲデギｹﾆ┌が ┗ジWIｴ 
┣ギｷ┣ﾗ┗;デWﾉ└ HW┣ ヴﾗ┣Sｹﾉ┌ ふ┗LWデﾐ[ ﾏ;デWギゲﾆ┠Iｴ ジﾆﾗﾉ 
┌ヴLWﾐ┠Iｴ ヮヴﾗ ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ S[デｹ ┣;ﾏ[ゲデﾐ;ﾐI└ぶが 

• S[デゲﾆ┠Iｴ ゲﾆ┌ヮｷﾐ ヮﾗSﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヲヴΑっヲヰヱヴ SHくが ﾗ 
ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ゲﾉ┌┥H┞ ヮYLW ﾗ Sｹデ[ ┗ S[デゲﾆY ゲﾆ┌ヮｷﾐ[ ; 
ﾗ ┣ﾏ[ﾐ[ ゲﾗ┌┗ｷゲWﾃｹIｹIｴ ┣=ﾆﾗﾐ└が ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 
127/2015 Sb., 

• ゲﾉ┌┥WH ヮYLW ﾗ S[デｷ Sﾗ デギｹ ﾉWデ ┗[ﾆ┌ ┗ SWﾐﾐｹﾏ ヴW┥ｷﾏ┌ 
ふ┗=┣;ﾐ= ┥ｷ┗ﾐﾗゲデぶ ; ゲﾉ┌┥WH ヮYLW ﾗ Sｹデ[ ﾐ;S デギｷ ヴﾗﾆ┞ 
┗[ﾆ┌ ふSﾗ SﾗH┞ ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ジﾆﾗﾉﾐｹ SﾗIｴ=┣ﾆ┞ぶ ┗ ヴW┥ｷﾏ┌ 
mimﾗジﾆﾗﾉﾐｹ ┗┠Iｴﾗ┗┞ ; ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹが ヮﾗギ=S=ﾐｹ ﾆ┌ヴ┣└が 
ジﾆﾗﾉWﾐｹが ┗LWデﾐ[ ﾉWﾆデﾗヴゲﾆY Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ふ┗ﾗﾉﾐ= ┥ｷ┗ﾐﾗゲデが 
ﾗHﾗヴ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ Αヲぶ ヮﾗSﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヴヵヵっヱΓΓヱ SHくが 
┥ｷ┗ﾐﾗゲデWﾐゲﾆ┠ ┣=ﾆﾗﾐが 

• ゲヮﾗﾉﾆ└ ┣;ﾃｷジド┌ﾃｹIｹIｴ ヮYLｷ ﾗ S[デｷ Sﾗ ン ﾉWデ ; ヮギWSジﾆﾗﾉﾐｹ 
┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ S[デｹ SﾉW ﾗHL;ﾐゲﾆYｴﾗ ┣=ﾆﾗﾐｹﾆ┌ Lく 
ΒΓっヲヰヱヲ SHく ふﾐ;ヮギく ﾉWゲﾐｹ ジﾆﾗﾉﾆ┞が ﾏ;デWギゲﾆ= IWﾐデヴ;が 
ヮギWSジﾆﾗﾉﾐｹ ﾆﾉ┌H┞ぶ 

IﾐSｷﾆ=デﾗヴ┞ 

5 00 00 - PﾗLWデ ヮﾗSヮﾗギWﾐ┠Iｴ ┗┣S[ﾉ=┗;IｹIｴ ┣;ギｹ┣Wﾐｹ 
5 00 01 - K;ヮ;Iｷデ; ヮﾗSヮﾗヴﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ヮYLW ﾗ S[デｷ 
ﾐWHﾗ ┗┣S[ﾉ=┗;IｹIｴ ┣;ギｹ┣Wﾐｹ  



 

  Strana 6 z 9 

 

 

 

 

N=ﾉW┥ｷデﾗゲデｷ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ podporu 

Pﾗ┗ｷﾐﾐY ヮギｹﾉﾗｴ┞ 

 

Ž;S;デWﾉ ヮギｷﾉﾗ┥ｹ ﾆ ┥=Sﾗゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐY ヮギｹﾉﾗｴ┞ SﾉW ┗┠┣┗┞ ŘO IROP Lく 
ヵΒ ; SﾉW ゲヮWIｷaｷIﾆ┠Iｴ ヮヴ;┗ｷSWﾉ SﾉW ﾗSゲデ;┗IW ンくヶく Pギｹﾉﾗｴ; 
ČWゲデﾐY ヮヴﾗｴﾉ=ジWﾐｹ ┥;S;デWﾉWが ┥W ヮギWSﾆﾉ=S;ﾐ= ┥=Sﾗゲデ ﾗ 
ヮﾗSヮﾗヴ┌ ﾃW デﾗデﾗ┥ﾐ= ゲ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗┠ﾏ ┣=ﾏ[ヴWﾏ ヮヴﾗﾃWSﾐ;ﾐ┠ﾏ 
ŘV ITIが H┌SW ┌ヮヴ;┗Wﾐ; SﾉW ヮギｷﾉﾗ┥WﾐYｴﾗ ┗┣ﾗヴ┌ ヮギｹﾉﾗｴ┞ Lく ン デYデﾗ 
┗┠┣┗┞く 

)ヮ└ゲﾗHｷﾉY ┗┠S;ﾃW 

V[Iﾐ= ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデ 

V[Iﾐ= ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデ ゲW ギｹSｹ Sﾗ ┗┞S=ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ OHWIﾐ┠ﾏｷ ; 
SヮWIｷaｷIﾆ┠ﾏｷ ヮヴ;┗ｷSﾉ┞ ヮヴﾗ ┥;S;デWﾉW ; ヮギｹﾃWﾏIW ｷﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐ┠Iｴ 
ヮヴﾗﾃWﾆデ└ ヮヴﾗ ┗┠┣┗┌ Lく ヵΒ IROP ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾉ;デﾐYﾏ ﾆW Sﾐｷ 
┗┞ｴﾉ=ジWﾐｹ ┗┠┣┗┞く V SﾗH[ ヴW;ﾉｷ┣;IWが デﾃく ﾗS S;デ; ┗┞S=ﾐｹ 
ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ Sﾗデ;Iｷが ゲW ┗[Iﾐ= ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデ ギｹSｹ ┗┥S┞ ;ﾆデ┌=ﾉﾐｹ 
┗Wヴ┣ｹ ┗┠ジW ┌┗WSWﾐ┠Iｴ Pヴ;┗ｷSWﾉく 
(http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-

c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI). 

Č;ゲﾗ┗= ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデ 01. 01. 2014 に 30. 06. 2020 

Iﾐaﾗヴﾏ;IW ﾗ ﾆギｹ┥ﾗ┗Yﾏ 
aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ Kギｹ┥ﾗ┗Y aｷﾐ;ﾐIﾗ┗=ﾐｹ ﾐWﾐｹ ﾏﾗ┥ﾐYく 

D;ﾉジｹ SWデ;ｷﾉ┞ ┗┠┣┗┞ 

Pヴﾗ┗=S[ﾐｹ ┣ﾏ[ﾐ ┗┠┣┗┞ 

V ﾆﾗﾉﾗ┗┠Iｴ ┗┠┣┗=Iｴ ﾐWﾏ└┥W )S ITI ヮヴﾗ┗=S[デ ┣ﾏ[ﾐ┞ ┌┗WSWﾐY 
v ﾆ;ヮｷデﾗﾉW ヲくヲ OHWIﾐ┠Iｴ ヮヴ;┗ｷSWﾉが ヮﾗﾆ┌S デﾗ ﾐWﾐｹ vynuceno 

ヮヴ=┗ﾐｹﾏｷ ヮギWSヮｷゲ┞ ﾐWHﾗ ┣ﾏ[ﾐﾗ┌ ﾏWデﾗSｷIﾆYｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹく 
(http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-

c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI). 

)ﾏ[ﾐ┞ ┗W ┗┠┣┗[ ゲW ﾐW┗┣デ;ｴ┌ﾃｹ ﾐ; ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌が ﾆデWヴY ﾃｷ┥ 
┥;S;デWﾉY ヮﾗS;ﾉｷく 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI
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Pギｹﾃﾏ┞ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ 

PヴﾗﾃWﾆデ┞ ﾏﾗｴﾗ┌ ┗┞デ┗=ギWデ ヮギｹﾃﾏ┞ ヮﾗSﾉW Lﾉく ヶヱ OHWIﾐYｴﾗ 
ﾐ;ギｹ┣Wﾐｹ ｷ ヮギｹﾃﾏ┞ ﾏｷﾏﾗ Lﾉく ヶヱ OHWIﾐYｴﾗ ﾐ;ギｹ┣Wﾐｹ ふデ┣┗く ﾃｷﾐY 
ヮWﾐ[┥ﾐｹ ヮギｹﾃﾏ┞ぶく  

)ヮ└ゲﾗH ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ 

JWSﾐ= ゲW ﾗ kolovou ┗┠┣┗┌ ゲﾗ┌デ[┥ﾐｹｴﾗ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┌が ┗ ヴ=ﾏIｷ 
ﾆデWヴY H┌SW ┌ ┥=Sﾗゲデｹ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ヮﾗS;ﾐ┠Iｴ ヮギWゲ aplikaci 

MSヲヰヱヴЩ ヮヴﾗHｹｴ;デ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ aﾗヴﾏ=ﾉﾐｹIｴ ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｹ a 

ヮギｷﾃ;デWﾉﾐﾗゲデｷ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ｴﾗSﾐﾗデｹIｹIｴ ﾆヴｷデYヴｷｹが ﾆデWヴ= ﾏ;ﾃｹ 
┗┞ﾉ┌Lﾗ┗;Iｹ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ ふANOっNEぶ ; ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┗[IﾐY 
ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ｴﾗSﾐﾗデｹIｹIｴ ﾆヴｷデYヴｷｷ ふヮギｷS[ﾉWﾐｹﾏ HﾗS└ぶ. 
HﾗSﾐﾗIWﾐｹ  H┌SW ヮヴﾗHｹｴ;デ ヮﾗ ┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ ヮギｹﾃﾏ┌ ┥=Sﾗゲデｹ ﾗ 
podporu a ヮヴﾗ┗=Sｹ jej )S ITI Bヴﾐ[ﾐゲﾆY ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷく  
 

HﾗSﾐﾗIWﾐｹ aﾗヴﾏ=ﾉﾐｹIｴ ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｹ ; ヮギｷﾃ;デWﾉﾐﾗゲデｷぎ 
KヴｷデYヴｷ; ヮヴﾗ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ﾃゲﾗ┌ ﾐ;ヮヴ;┗ｷデWﾉﾐ= ; ﾐWﾐ;ヮヴ;┗ｷデWﾉﾐ=く  
V ヮギｹヮ;S[ nWゲヮﾉﾐ[ﾐｹ ﾐ;ヮヴ;┗ｷデWﾉﾐYｴﾗ ﾆヴｷデYヴｷ; ﾐWHﾗ ┗ ヮギｹヮ;S[ 

ﾐWﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｷ ┗┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ﾐWﾐ;ヮヴ;┗ｷデWﾉﾐYｴﾗ ﾆヴｷデYヴｷ;, bude 

┥;S;デWﾉ ┗┞┣┗=ﾐ ﾆ Sﾗヮﾉﾐ[ﾐｹ ふﾏ;┝く S┗;ﾆヴ=デぶく V ヮギｹヮ;S[ 
ﾐWゲヮﾉﾐ[ﾐｹ ;ﾉWゲヮﾗﾒ ﾃWSﾐﾗｴﾗ nenapravitelnYｴﾗ ﾆヴｷデYヴｷa bude 

┥=dﾗゲデ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ┗┞ﾉﾗ┌LWﾐ; ┣ S;ﾉジｹｴﾗ ヮヴﾗIWゲ┌ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ 
HW┣ ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデｷ Sﾗヮﾉﾐ[ﾐｹく  
 

V[IﾐY ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹぎ 
Pヴﾗ ヮﾗゲデ┌ヮ Sﾗ S;ﾉジｹ a=┣W ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;IW ﾃW デギWH; ┗ ヴ=ﾏIｷ 
┗[IﾐYｴﾗ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┣ｹゲﾆ;デ min. ヲΒ HﾗS└ ┣ 61 ﾏﾗ┥ﾐ┠Iｴ HﾗS└く  
V ヮギｹヮ;S[ ﾗSﾉｷジﾐ┠Iｴ ┣=┗[ヴ└ ｴﾗSﾐﾗデｷデWﾉ└ ┣ hlediska postupu 

Sﾗ S;ﾉジｹ L=ゲデｷ ヮヴﾗIWゲ┌ ゲIｴ┗;ﾉﾗ┗=ﾐｹ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌が ヮヴﾗ┗WSW 
ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ;ヴHｷデヴく HﾗSﾐﾗIWﾐｹ ;ヴHｷデヴ; H┌SW ヴﾗ┣ｴﾗS┌ﾃｹIｹ ヮヴﾗ 
┌ヴLWﾐｹ S;ﾉジｹho postupu projektu v ヮヴﾗIWゲ┌ ゲIｴ┗;ﾉﾗ┗=ﾐｹく 
 

D;ﾉジｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IWぎ 
Ž=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌が ﾆデWヴY ゲヮﾉﾐｹ ﾆヴｷデYヴｷ; aﾗヴﾏ=ﾉﾐｹIｴ ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｹ 
a ヮギｷﾃ;デWﾉﾐﾗゲデｷ ; Sﾗゲ=ｴﾐﾗ┌ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ HﾗSﾗ┗Y ｴヴ;ﾐｷIW ヮギｷ 
┗[IﾐYﾏ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ, budou ヮギWS=ﾐ┞ CWﾐデヴ┌ ヮヴﾗ ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹ 
ヴﾗ┣┗ﾗﾃ ČWゲﾆY ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ┞ ﾆ ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ ┣=┗[ヴWLﾐYｴﾗ ﾗ┗[ギWﾐｹ 
┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌く 
 

SW┣ﾐ;ﾏ ﾐ=ｴヴ;SﾐｹIｴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ H┌SW ┗┞デ┗=ギWﾐく Projekty budou 

┣;ギ;┣Wﾐ┞ ﾐ; ゲW┣ﾐ;ﾏ ﾐ=ｴヴ;SﾐｹIｴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└が ヮﾗﾆ┌S ゲヮﾉﾐｹ 
ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹが ale H┌SW ヮギWﾆヴﾗLWﾐ; ;ﾉﾗﾆ;IW ヮヴﾗﾃWﾆデ└ 

; ﾐWﾐｹ ﾏﾗ┥ﾐY ﾃW aｷﾐ;ﾐIﾗ┗;デ ┣ S└┗ﾗS┌ ┗┞LWヴヮ=ﾐｹ ;ﾉﾗﾆ;IW 
┗┠┣┗┞く PヴﾗﾃWﾆデ┞ H┌Sﾗ┌ ギ;┣Wﾐ┞ do seznamu ﾐ=ｴヴ;SﾐｹIｴ 
ヮヴﾗﾃWﾆデ└ ヮﾗゲデ┌ヮﾐ[ SﾉW ┗┠ジW Sﾗゲ;┥Wﾐ┠Iｴ HﾗS└が ┗ ヮギｹヮ;S[ 
ヴﾗ┗ﾐﾗゲデｷ HﾗS└ H┌SW ヴﾗ┣ｴﾗSﾐY S;デ┌ﾏ ; L;ゲ ヮﾗSヮｷゲ┌ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ 
podporu v IS KP.  
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HﾗSﾐﾗIWﾐｹ ; ┗┠H[ヴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ ヮヴﾗHｹｴ= ┗ souladu s kap. 3 

OHWIﾐ┠Iｴ ヮヴ;┗ｷSWﾉ ヮヴﾗ ┥;S;デWﾉW ; ヮギｹﾃWﾏIWく KヴｷデYヴｷ; ヮヴﾗ 
ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ｷﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ ヴW;ﾉｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠Iｴ 
ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ITI Bヴﾐ[ﾐゲﾆY ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷが デﾃく ﾆヴｷデYヴｷ; 
ヮヴﾗ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ┌ aﾗヴﾏ=ﾉﾐｹIｴ ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｹ, ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ┌ ヮギｷﾃ;デWﾉﾐﾗゲデｷ a 

ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┗[IﾐY  ﾃゲﾗ┌ ┌┗WSWﾐ; ┗ ヮギｹﾉﾗ┣W Lく ヱ デYデﾗ ┗┠┣┗┞ ふ┗ 
LﾉWﾐ[ﾐｹ ﾐ; ﾆヴｷデYヴｷ; ﾐ;ヮヴ;┗ｷデWﾉﾐ= ; ﾐWﾐ;ヮヴ;┗ｷデWﾉﾐ=ぶく Kﾗﾐデヴﾗﾉﾐｹ 
ﾉｷゲデ┞ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃｹIｹ ﾆW ﾆ;┥SYﾏ┌ ｴﾗSﾐﾗデｹIｹﾏ┌ ﾆヴｷデYヴｷ┌ 
ヮﾗSﾆヴｷデYヴｷ;が デ┗ﾗギｹ ヮギｹﾉﾗｴ┌ Lく ヲ デYデﾗ ┗┠┣┗┞く 

KヴｷデYヴｷ; ヮヴﾗ ┗┠H[ヴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ 
ZS ITI 

Kﾗﾐデヴﾗﾉﾐｹ ﾉｷゲデ┞ ﾆW ﾆヴｷデYヴｷｹﾏ )S ITI ┗LWデﾐ[ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW  
ﾗ ﾐ;ヮヴ;┗ｷデWﾉﾐﾗゲデｷっﾐWﾐ;ヮヴ;┗ｷデWﾉﾐﾗゲデｷ ﾆヴｷデYヴｷｹ ﾃゲﾗ┌ ┌┗WSWﾐ┞ 
zde: http://www.brno.cz/iti/aktualni-vyzvy/irop/. 

 

KヴｷデYヴｷ; ヮヴﾗ ┗┠H[ヴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ )S ITI ﾃゲﾗ┌ ┌┗WSWﾐ┞  
v ヮギｹﾉﾗ┣W Lく ヱ ; ﾃゲﾗ┌ ヴﾗ┣S[ﾉWﾐ= ﾐ; ﾆヴｷデYヴｷ; aﾗヴﾏ=ﾉﾐｹIｴ 
ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｹが ﾗHWIﾆ= ﾆヴｷデYヴｷ; ヮギｷﾃ;デWﾉﾐﾗゲデｷが ゲヮWIｷaｷIﾆ= ﾆヴｷデYヴｷ; 
ヮギｷﾃ;デWﾉﾐﾗゲデｷ ; ┗[IﾐY ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹく 

D;ﾉジｹ ゲヮWIｷaｷﾆ; ┗┠┣┗┞ Nebyla stanovena. 

Forma a ┣ヮ└ゲﾗH ヮﾗS=ﾐｹ 
┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ 

EﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆY ヮﾗS=ﾐｹ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ MSヲヰヱヴЩ ﾐ; ;SヴWゲW  
https://mseu.mssf.cz 

OSﾆ;┣ ﾐ; OHWIﾐ= ; 
SヮWIｷaｷIﾆ= ヮヴ;┗ｷSﾉ; ┗┠┣┗┞ 
ŘO IROP 

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

c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI 

http://www.brno.cz/iti/aktualni-vyzvy/irop/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI
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Kontakty pro posk┞デﾗ┗=ﾐｹ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ 

Konzultace k ┗┠┣┗[ ﾐﾗゲｷデWﾉW ; ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲW ゲデヴ;デWｪｷｹぎ 
OSS[ﾉWﾐｹ ギｹ┣Wﾐｹ ITI ; ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデﾐｹ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=IW  
K;ﾐIWﾉ=ギ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデﾐｹ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=IW ; ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪ┌  

M;ｪｷゲデヴ=デ ﾏ[ゲデ; Bヴﾐ; 

Husova 12, 601 67 Brno 

Email: iti@brno.cz 

M;ﾐ;┥Wヴ ITI に Iﾐｪく PWデヴ Š;ジｷﾐﾆ; 

Email: sasinka.petr@brno.cz, tel.: 542 172 058 

KﾗﾗヴSｷﾐ=デﾗヴ ┎┣Wﾏﾐｹ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=IW に Iﾐｪく BIく Rﾗﾏ;ﾐ CｴﾏWﾉ;ギ 

Email: chmelar.roman@brno.cz, tel.: 542 172 469 

 

Kﾗﾐ┣┌ﾉデ;IW ﾆW ﾆヴｷデYヴｷｹﾏ )ヮヴﾗゲデギWSﾆ┌ﾃｹIｹｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ITIぎ  
RWaWヴ=デ )ヮヴﾗゲデギWSﾆ┌ﾃｹIｹｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ITI 
ÚゲWﾆ ｴﾗゲヮﾗS=ギﾆﾗ-デWIｴﾐｷIﾆ┠ 

M;ｪｷゲデヴ=デ ﾏ[ゲデ; Bヴﾐ; 

Kounicova 67, 602 00 Brno 

VWSﾗ┌Iｹ ヴWaWヴ=デ┌ に Ing. Jｷギｹ MｷIｴﾐ; 

Email: michna.jiri@brno.cz, tel.: 542 174 291  

M;ﾐ;┥Wヴ )S ITI に Iﾐｪく I┗;ﾐ; Jｷヴ=ﾆﾗ┗= 

Email: jirakova.ivana@brno.cz, tel. 542 174 432 

M;ﾐ;┥Wヴ )S ITI に Iﾐｪく M;ヴデｷﾐ; B┌Iｴデﾗ┗= 

Email: buchtova.martina@brno.cz, tel. 542 174 134 

 

Kﾗﾐ┣┌ﾉデ;IW ﾆW ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ; ﾃWﾃｹﾏ┌ 
souladu s ┗┠┣┗ﾗ┌ ŘO IROPぎ 
CWﾐデヴ┌ﾏ ヮヴﾗ ヴWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐｹ ヴﾗ┣┗ﾗﾃ ČWゲﾆY ヴWヮ┌Hﾉｷﾆ┞ 

Aﾆデ┌=ﾉﾐｹ ﾆﾗﾐデ;ﾆデ┞ ﾃゲﾗ┌ ﾆ dispozicｷ ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ 
http://crr.cz/cs/crr/kontakty-irop 

SW┣ﾐ;ﾏ ヮギｹﾉﾗｴ ┗┠┣┗┞ 

Pギｹﾉﾗｴ; Lく ヱぎ KヴｷデYヴｷ; ヮヴﾗ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ｷﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ 
ヴW;ﾉｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ｷﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ┎┣WﾏﾐｹIｴ 
investic (ITI) に ITI Bヴﾐ[ﾐゲﾆY ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷデﾐｹ ﾗHﾉ;ゲデｷ 

Pギｹﾉﾗｴ; Lく ヲぎ Kﾗﾐデヴﾗﾉﾐｹ ﾉｷゲデ )S ITI BMO ヮヴﾗ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ 
ヮギｷﾃ;デWﾉﾐﾗゲデｷが aﾗヴﾏ=ﾉﾐｹIｴ ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｹ 

Pギｹﾉﾗｴ; Lく ンぎ ČWゲデﾐY ヮヴﾗｴﾉ=ジWﾐｹ ﾗ ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ 
s ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗┠ﾏ ┣=ﾏ[ヴWﾏ 

mailto:iti@brno.cz
mailto:sasinka.petr@brno.cz
mailto:chmelar.roman@brno.cz
mailto:michna.jiri@brno.cz
mailto:jirakova.ivana@brno.cz
mailto:buchtova.martina@brno.cz
http://crr.cz/cs/crr/kontakty-irop
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Kritéria pro hodnocení integrovaných projekt] realizovaných 
prostUednictvím integrovaných územních investic (ITI) – ITI BrnEnské 

metropolitní oblasti 
 
Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI BrnEnské metropolitní oblasti 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
Uízení výzev, hodnocení a 

výbEr projekt] 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Žádost o podporu je podána v pUedepsané 
formE. 

 

ANO – Žádost o podporu je podána v pUedepsané formE a 
obsahovE splOuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 
pUílohami). 

NE – Žádost o podporu není podána v pUedepsané formE a 
obsahovE nesplOuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 
pUílohami). 

• žádost o podporu 
• specifická pravidla pro 

žadatele a pUíjemce  

Žádost o podporu je podepsána 
oprávnEným zástupcem žadatele.  

ANO – Žádost v elektronické podobE je podepsána statutárním 
zástupcem nebo povEUeným zástupcem žadatele. 

NE – Žádost v elektronické podobE není podepsána statutárním 
zástupcem nebo povEUeným zástupcem žadatele. 

• žádost o podporu 
• pUíloha žádosti – povEUení 

Jsou doloženy všechny povinné pUílohy a 
obsahovE splOují náležitosti požadované ve 
specifických pravidlech pro žadatele a 
pUíjemce a ve výzvE zprostUedkujícího 
subjektu ITI BrnEnská metropolitní oblast 
(dále jen ZS ITI BrnEnská metropolitní 
oblast). 

 

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné pUílohy podle 
výzvy ZS ITI BrnEnská metropolitní oblast, které obsahovE 
splOují náležitosti, požadované ve specifických pravidlech pro 
žadatele a pUíjemce a ve výzvE zprostUedkujícího subjektu ITI 
BrnEnská metropolitní oblast. 

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné pUílohy podle 
výzvy ZS ITI BrnEnská metropolitní oblast nebo doložené pUílohy 
obsahovE nesplOují náležitosti, požadované ve specifických 
pravidlech pro žadatele a pUíjemce a ve výzvE zprostUedkujícího 
subjektu ITI BrnEnská metropolitní oblast. 

• text výzvy ZS ITI BrnEnská 
metropolitní oblast 

• specifická pravidla pro 
žadatele a pUíjemce 

• žádost o podporu 
• pUílohy žádosti o podporu  



Pギｹﾉﾗｴ; Lく ヱ ﾆ ┗┠┣┗[ Lく 11 に Iﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ; ヮヴﾗ ヮギWSジﾆﾗﾉﾐｹ ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ IIく 
 

2 

 

Obecná kritéria pUijatelnosti pro integrované projekty ITI BrnEnské metropolitní oblasti 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
Uízení výzev, hodnocení a 

výbEr projekt] 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je svým zamEUením v souladu s cíli 
a podporovanými aktivitami výzvy 
zprostUedkujícího subjektu ITI BrnEnská 
metropolitní oblast. 

PotUebnost 

Účelnost 

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 
specifického cíle IROP a výzvy zprostUedkujícího subjektu ITI 
BrnEnská metropolitní oblast. 

NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI BrnEnská metropolitní 
oblast. 

• text výzvy ZS ITI  
• specifická pravidla pro žadatele a 

pUíjemce 
• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 
zprostUedkujícího subjektu ITI BrnEnská 
metropolitní oblast. 

Soulad s horizontálními kritérii 

PotUebnost 

Účelnost 

Efektivnost 

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI 
BrnEnská metropolitní oblast. 

NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI 
BrnEnská metropolitní oblast. 

• text výzvy ZS ITI 
• specifická pravidla pro žadatele a 

pUíjemce 
• studie proveditelnosti 
• Strategie ITI BrnEnská 

metropolitní oblast 

Žadatel splOuje definici oprávnEného 
pUíjemce pro pUíslušný specifický cíl a 
výzvu zprostUedkujícího subjektu ITI 
BrnEnská metropolitní oblast. 
(nenapravitelné kritérium) 

PotUebnost 

Účelnost 

ANO – Žadatel splOuje definici oprávnEného pUíjemce pro 
pUíslušný specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI BrnEnská 
metropolitní oblast. 

NE – Žadatel nesplOuje definici oprávnEného pUíjemce pro 
pUíslušný specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI BrnEnská 
metropolitní oblast. 

• text výzvy ZS ITI 
• specifická pravidla pro žadatele a 

pUíjemce 
• žádost o podporu 
• doklad o právní subjektivitE 

žadatele 

Projekt respektuje minimální a maximální 
hranici celkových zp]sobilých výdaj], 
pokud jsou výzvou zprostUedkujícího 
subjektu ITI BrnEnská metropolitní oblast 
stanoveny. 

Efektivnost 

Účelnost 

Hospodárnost 

ANO – Projekt respektuje hranici minimálních a maximálních 
celkových zp]sobilých výdaj] stanovenou ve výzvE ZS ITI 
BrnEnská metropolitní oblast. 

NE – Projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních 
celkových zp]sobilých výdaj] stanovenou ve výzvE ZS ITI 
BrnEnská metropolitní oblast. 

 NERELEVANTNÍ – Minimální a maximální hranice celkových 
zp]sobilých výdaj] nebyla výzvou ZS ITI stanovena. 

• text výzvy ZS ITI 
• rozpočet projektu 
• studie proveditelnosti 
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Projekt respektuje limity zp]sobilých 
výdaj], pokud jsou stanoveny. 

 

 

Efektivnost 

Účelnost 

Hospodárnost 

 
 

ANO – Projekt respektuje limity zp]sobilých výdaj] stanovené 
ve výzvE ZS ITI BrnEnská metropolitní oblast.  

NE – Projekt nerespektuje limity zp]sobilých výdaj] stanovené 
ve výzvE ZS ITI BrnEnská metropolitní oblast. 

NERELEVANTNÍ – Limit zp]sobilých výdaj] nebyl stanoven. 

• text výzvy ZS ITI  
• rozpočet projektu  
• specifická pravidla pro žadatele a 

pUíjemce  
• studie proveditelnosti  

 

 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (udržitelný 
rozvoj, rovné pUíležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost muž] 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 nEkterou z horizontálních 
priorit IROP.  

• žádost o podporu  
• EIA  
• studie proveditelnosti  

 

PotUebnost realizace projektu je 
od]vodnEná. PotUebnost 

ANO – Žadatel UádnE od]vodnil potUebu projektu a ta je v souladu 
se Strategií a se znEním výzvy ZS ITI BrnEnská metropolitní 
oblast. 

NE – Žadatel nezd]vodnil potUebnost projektu nebo ze 
zd]vodnEní vyplývá, že realizace projektu není v souladu se 
Strategií a se znEním výzvy ZS ITI BrnEnská metropolitní oblast. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti  
• Strategie ITI BrnEnská 

metropolitní oblast 
• výzva ZS ITI 

Statutární zástupce žadatele je trestnE 
bezúhonný. 
(nenapravitelné kritérium) 

Riziko podvodu 

ANO – Žadatel - statutární zástupci nebo osoba povEUená doložili 
čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájm] EU), 
podnikatelské subjekty pUedkládají výpis z trestního rejstUíku bez 
trestných čin] dotačního podvodu nebo poškozování zájm] EU 

NE – Žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis z trestního 
rejstUíku nebo výpis obsahuje trestný čin dotačního podvodu 
nebo poškozování zájm] EU 

• čestné prohlášení - žadatelé, kteUí 
nedokládají identifikaci  

• výpis z trestního rejstUíku – 
podnikatelské subjekty 
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Žádost o podporu odpovídá projektovému 
zámEru, ke kterému vydal své vyjádUení 
Tídící výbor ITI BrnEnská metropolitní 
oblast. 
(nenapravitelné kritérium) 

Riziko podvodu 

ANO – Žádost o podporu a projektový zámEr se shodují v 
údajích: žadatel, popis projektu, výše dotace z EU v žádosti o 
podporu nepUevyšuje částku uvedenou v projektovém zámEru, 
hodnota indikátor] uvedená v žádosti o podporu není nižší než 
hodnota uvedená v projektovém zámEru. PUípadné zmEny u 
výše dotace z EU nebo indikátor] v žádosti o podporu v]či 
projektovému zámEru jsou zd]vodnEné ve studii proveditelnosti. 

NE - Žádost o podporu a projektový zámEr se neshodují v 
nEkterém z údaj]: žadatel, popis projektu, výše dotace z EU v 
žádosti o podporu vyšší než částka uvedená v projektovém 
zámEru, nebo jsou hodnoty indikátor] v žádosti o podporu nižší 
než hodnoty uvedené v projektovém zámEru. PUípadné zmEny 
výše dotace z EU nebo indikátor] v žádosti o podporu v]či 
projektovému zámEru nejsou ve studii proveditelnosti 
zd]vodnEné. 

• žádost o podporu 
• vyjádUení Tídícího výboru ITI  
• projektový zámEr 
• čestné prohlášení žadatele, o 

souladu žádosti o podporu s 
projektovým zámErem, 
projednaným Tídicím výborem ITI 

Projekt je v souladu s tematickým 
zamEUením strategie ITI, strategickým 
cílem a nEkterým z jeho specifických cíl], 
opatUení a podopatUení. 
(nenapravitelné kritérium) 

Účelnost 

ANO - Projekt je v souladu s tematickým zamEUením strategie 
ITI, strategickým cílem a nEkterým z jeho specifických cíl], 
opatUení a podopatUení. 

NE - Projekt není v souladu s tematickým zamEUením strategie 
ITI, strategickým cílem a nEkterým z jeho specifických cíl], 
opatUení a podopatUení. 

• žádost o podporu  
• Strategie ITI BrnEnská 

metropolitní oblast 

Cílové hodnoty indikátor] odpovídají cíl]m 
projektu. 

Účelnost 
ANO - Cílové hodnoty indikátor] odpovídají cíl]m projektu. 

NE - Cílové hodnoty indikátor] neodpovídají cíl]m projektu. 
• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

Projekt se podílí na naplnEní indikátor] 
pUíslušného opatUení strategie ITI a dané 
výzvy zprostUedkujícího subjektu ITI 
BrnEnská metropolitní oblast. 
 

Účelnost 

ANO - Projekt se podílí na naplnEní indikátor] pUíslušného 
opatUení a dané výzvy zprostUedkujícího subjektu ITI BrnEnská 
metropolitní oblast. 

NE - Projekt se nepodílí na naplnEní indikátor] pUíslušného 
opatUení a dané výzvy zprostUedkujícího subjektu ITI BrnEnská 
metropolitní oblast. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti  
• Strategie ITI BrnEnská 

metropolitní oblast 
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Žadatel má zajištEnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

Proveditelnost 

 

Účelnost 

ANO – Žadatel má zajištEnou administrativní, finanční a 
provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

NE – Žadatel nemá zajištEnou administrativní, finanční a 
provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

Projekt bude realizován na území 
BrnEnské metropolitní oblasti. 
(nenapravitelné kritérium) 

 

ANO – Z informací obsažených v žádosti o podporu vyplývá, že 
projekt bude realizován na území BrnEnské metropolitní oblasti. 

NE - Z informací obsažených v žádosti o podporu nevyplývá, že 
projekt bude realizován na území BrnEnské metropolitní oblasti. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 
• Strategie ITI BrnEnská 

metropolitní oblast 

 

Specifická kritéria pUijatelnosti pro integrované projekty ITI BrnEnské metropolitní oblasti  

Specifický cíl 2.4 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdElávání a celoživotní učení 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
Uízení výzev, hodnocení a 

výbEr projekt] 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Aktivita – PTEDŠKOLNÍ VZDDLÁVÁNÍ – SPECIFICKÁ KRITÉRIA PTIJATELNOSTI 

Projekt vede k rozšíUení stávající kapacity 
zaUízení. 

PotUebnost 

ANO – Projekt vede k rozšíUení stávající kapacity zaUízení, 
nebo se jedná o zaUízení zcela nové. 

NE – Projekt nevede k rozšíUení stávající kapacity zaUízení a 
nejedná se o zaUízení zcela nové. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

ZaUízení splOuje požadované minimální 
plánované navýšení kapacit o 2 tUídy dle § 2 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o pUedškolním 
vzdElávání, v aktuálním znEní. 

PotUebnost 

Účelnost 

ANO – ZaUízení splOuje požadované minimální plánované 
navýšení kapacit o 2 tUídy dle § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
pUedškolním vzdElávání, v aktuálním znEní. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti  
• Integrovaná strategie rozvoje 

BrnEnské metropolitní oblasti 
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NE – ZaUízení nesplOuje požadované minimální plánované 
navýšení kapacit o 2 tUídy dle § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
pUedškolním vzdElávání, v aktuálním znEní. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

 

Projekt prokazatelnE Ueší nedostatek kapacit 
v BrnEnské metropolitní oblasti. 

PotUebnost 

ANO - Projekt prokazatelnE Ueší nedostatek kapacit 
v BrnEnské metropolitní oblasti. 

NE - Projekt neUeší nedostatek kapacit v BrnEnské 
metropolitní oblasti. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a 
bezbariérovost vzdElávacích zaUízení. 

Účelnost 

ANO - Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost 
vzdElávacích zaUízení včetnE kompenzačních pom]cek pro 
výuku. 

NE - Projekt nezajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost 
vzdElávacích zaUízení včetnE kompenzačních pom]cek pro 
výuku. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

Projekt nezískal podporu z národního Fondu 
rozvoje kapacit MŠ a ZŠ. 

PotUebnost 

Efektivnost 

ANO - Projekt nezískal podporu z národního Fondu rozvoje 
kapacit MŠ a ZŠ na stejné výdaje. 

NE - Projekt byl podpoUen z národního Fondu rozvoje kapacit 
MŠ a ZŠ na stejné výdaje. 

 NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

• žádost o podporu 
• seznam schválených projekt] 

z národního Fondu rozvoje 
kapacit MŠ a ZŠ 

 
Žadatel má k projektu vydané platné stavební 
povolení nebo souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního zámEru nebo 

 

PotUebnost 

Účelnost 

ANO – Žadatel má k projektu vydané platné stavební 
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
zámEru nebo veUejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 
povolení. 

• žádost o podporu 
• vydané platné stavební 

povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného 
stavebního zámEru nebo 
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veUejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 
povolení. 

NE – Žadatel nemá k projektu vydané platné stavební 
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
zámEru nebo veUejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 
povolení. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

veUejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební povolení 

Aktivita - PTEDŠKOLNÍ VZDDLÁVÁNÍ – KRITÉRIA VDCNÉHO HODNOCENÍ 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a zp]soby 
jejich eliminace. 

Proveditelnost 

5 bod] - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a zp]soby jejich eliminace. 

3 body - V projektu jsou částečnE uvedena hlavní rizika 
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a zp]soby jejich 
eliminace. 

0 bod] - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a zp]soby jejich eliminace. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný. Proveditelnost 

5 bod] - Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný. 

0 bod] - Harmonogram realizace projektu není reálný a 
proveditelný. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

Projektem realizovaná opatUení navyšují 
stávající kapacitu zaUízení v aglomeraci 
BrnEnské metropolitní oblasti. 

 

Efektivnost 

Účelnost 

15 bod] - Projektem realizovaná opatUení navyšují stávající 
kapacitu zaUízení o 5 a více tUíd. 

10 bod] – Projektem realizovaná opatUení navyšují stávající 
kapacitu zaUízení o 4 tUídy. 

5 bod] - Projektem realizovaná opatUení navyšují stávající 
kapacitu zaUízení o 3 tUídy. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 
• Integrovaná strategie rozvoje 

BrnEnské metropolitní oblasti 
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0 bod] - Projektem realizovaná opatUení navyšují stávající 
kapacitu zaUízení o 2 tUídy. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

Místo realizace projektu se nachází pUímo 
v obci s rozšíUenou p]sobností (ORP) 
v BrnEnské metropolitní oblasti. 

PotUebnost 

 

Ř bod] - Místo realizace projektu se nachází pUímo v obci 
s rozšíUenou p]sobností (ORP) v BrnEnské metropolitní 
oblasti. 

0 bod] - Místo realizace projektu se nenachází pUímo v obci 
s rozšíUenou p]sobností (ORP) v BrnEnské metropolitní 
oblasti. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 
• Integrovaná strategie rozvoje 

BrnEnské metropolitní oblasti 

Projekt sníží riziko nevyužité infrastruktury pUi 
zmEnE demografického vývoje v BrnEnské 
metropolitní oblasti po uplynutí doby 
udržitelnosti projektu. 

PotUebnost 

Efektivnost 

Ř bod] – Projekt sníží riziko nevyužité infrastruktury pUi 
zmEnE demografického vývoje v BrnEnské metropolitní 
oblasti po uplynutí doby udržitelnosti projektu 

0 bod] -  Projekt nesníží riziko nevyužité infrastruktury pUi 
zmEnE demografického vývoje v BrnEnské metropolitní 
oblasti po uplynutí doby udržitelnosti projektu. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

 
• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

 

Projekt umožOuje pobyt dítEte v zaUízení po 
maximální možnou dobu. 

Efektivnost  

Účelnost 

15 bod] – ZaUízení umožní pobyt dítEte po dobu více než 10 
hodin dennE. 

10 bod] – ZaUízení umožní pobyt dítEte v rozsahu od 8 do 10 
hodin dennE. 

5 bod] - ZaUízení umožní pobyt dítEte v rozsahu od 6 do 8 
hodin dennE. 

0 bod] – ZaUízení umožní pobyt dítEte po dobu ménE než 6 
hodin dennE. 

• žádost o podporu  
• studie proveditelnosti 
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NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství (zeleO, herní prvky). Efektivnost 

5 bod] - Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství (zeleO, herní prvky). 

0 bod] - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního 
prostranství (zeleO, herní prvky). 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu 
PUedškolní vzdElávání. 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 
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Nenapravitelná kritéria

MS2014+

A/N/NR/

NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritéria

1.1

1.2

1.3

1.4

Registrační číslo projektu

Žadatel

Kód hodnotitele

Datum zpracování

Hodnotící kritérium

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu zprostředkujícího subjektu ITI Brněnská metropolitní 

Je žadatelem oprávněný žadatel?  (žádost o podporu - záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce):

– školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,

– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti,

– kraje,

– organizace zřizované kraji,

– organizace zakládané kraji,

– obce,

– organizace zřizované obcemi,

– organizace zakládané obcemi,

– nestátní neziskové organizace,

– církve,

– církevní organizace,

– organizační složky státu,

– příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Shodují se žádost o podporu v MS2014+ a projektový záměr do Řídícího výboru ITI Brněnská metropolitní oblast (dále ŘV ITI) v údajích: žadatel 

a popis projektu?

Je hodnota indikátoru (nebo hodnoty indikátorů)  v žádosti o podporu vyšší nebo rovna s hodnotou uvedenou (nebo hodnotami uvedenými) v 

projektovém záměru? (viz. žádost o podporu, vyjádření ŘV ITI, resp. Projektový záměr, který je přílohou vyjádření ŘV ITI)

Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své vyjádření Řídící výbor ITI Brněnská metropolitní oblast

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

výzvu ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl IROP a 

výzvu ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný

Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní 

bezúhonnost statutárního zástupce žadatele? 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.

Jsou podle výpisu z rejstříku trestů statutární zástupci trestně bezúhonní? Statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 

jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin 

nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů 

EU? 

Pokud je žadatelem kraj, organizace zřizovaná krajem, obec, organizace zřizovaná obcí, OSS, příspěvková organizace OSS, je odpověď NR.

Projekt bude realizován na území Brněnské metropolitní oblasti

Bude projekt realizován na území vymezeném v Integrované strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti? Rozhodující není sídlo žadatele, 

ale místo realizace projektu - toto území musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch (záložka Místo realizace 

projektu). Pozn. převažující prospěch = z popisu ve studii proveditelnosti musí být patrné, že více než 50 % objemu předpokládaných investic 

bude směřováno do území definovaného v integrované strategii, popř. ve výzvě ZS ITI BMO.

ANO - Z informací obsažených v žádosti o podporu vyplývá, že projekt bude realizován na 

území Brněnské metropolitní oblasti.

NE - Z informací obsažených v žádosti o podporu nevyplývá, že projekt bude realizován na 

území Brněnské metropolitní oblasti.

ANO - Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v údajích: žadatel, popis projektu, 

výše dotace z EU v žádosti o podporu nepřevyšuje částku uvedenou v projektovém 

záměru, hodnota indikátorů uvedená v žádosti o podporu není nižší než hodnota uvedená 

v projektovém záměru. Případné změny u výše dotace z EU nebo indikátorů v žádosti o 

podporu vůči projektovému záměru jsou zdůvodněné ve studii proveditelnosti.

NE - Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují v některém z údajů: žadatel, 

popis projektu, výše dotace z EU v žádosti o podporu vyšší než částka uvedená v 

projektovém záměru, nebo jsou hodnoty indikátorů v žádosti o podporu nižší než 

hodnoty uvedené v projektovém záměru. Případné změny výše dotace z EU nebo 

indikátorů v žádosti o podporu vůči projektovému záměru nejsou ve studii proveditelnosti 

zdůvodněné.

Platnost od: 18. 05. 2017 1
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MS2014+

A/N/NR/

NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

1.5

Napravitelná kritéria

MS2014+

A/N/NR/

NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritéria

2.1

NR

Je žádost podána přes MS2014+?

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy 

projektu?

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Jsou etapy projektu nastaveny v minimální délce 3 měsíců?

U jednoetapových projektů je odpověď NR.

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy?

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami (v rozsahu kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti posuzovaných ZS ITI 

Brněnská metropolitní oblast, tedy do fáze závěrečného ověření způsobilosti integrovaného projektu ITI)?

Nepřevyšuje výše dotace z EU v žádosti o podporu částku uvedenou v projektovém záměru? (viz žádost o podporu, vyjádření ŘV ITI, resp. 

projektový záměr, který je přílohou vyjádření ŘV ITI)

Je u projektů s celkovými způsobilými výdaji od 5 mil. Kč do 100 mil. Kč vyplněna v modulu CBA finanční analýza? 

Pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu nižší než 5 mil. Kč, žadatel CBA nevyplňuje a odpověď je NR.

Je u projektů s celkovými způsobilými výdaji od 100 mil. Kč vyplněna v modulu CBA finanční a ekonomická analýza ? 

Pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu nižší než 100 mil. Kč, žadatel nemá povinnost vyplnit ekonomickou analýzu a odpověď je NR. V 

případě, že žadatel vyplní i ekonimickou analázu, ačkoliv CZV projektu jsou nižší než 100 mil. Kč, odpověď bude ANO.

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu?

U víceetapového projektu je odpověď NR.

Pokud jsou provozní výnosy (bez započtení částky na řádku „financování provozní ztráty“) větší než provozní náklady, uvedl žadatel v CBA, že 

se jedná o projekt generující příjmy dle čl. 61 (v Žádosti o podporu, záložka Doplňkové informace je uvedeno, že projekt "vytváří příjmy dle čl. 

61 nařízení Rady č. 1303/2013 odhadnutelné předem")? 

Pokud jsou provozní náklady větší než provozní výnosy, nebo rovny (bez započtení částky na řádku „financování provozní ztráty“), či pokud má 

projekt CZV nižší jak 20 mil. Kč a v Žádosti o podporu (záložka Doplňkové informace) uvedeno, že projekt "nevytváří příjmy dle čl. 61 nařízení 

Rady č. 1303/2013 odhadnutelné předem", nebo pokud projekt s CZV nad 20 mil. Kč dle CBA nevytváří čisté příjmy dle čl. 61 a v Žádosti o 

podporu (záložka Doplňkové informace) je to takto uvedeno, je odpověď NR.

Žádost o podporu je podána v předepsané formě

Hodnotící kritérium

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. 

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

Naplňuje projekt svým zaměřením Specifický cíl C.III Zvýšit vzdělanostní úroveň obyvatelstva s důrazem na relevanci a rozvoj vybraných 

klíčových kompetencí, Prioritní oblast C Konkurenceschopnost a vzdělávání, resp. Opatření C.4: Budování kapacit a kvality zařízení pro 

celoživotní učení?

ANO - Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v údajích: žadatel, popis projektu, 

výše dotace z EU v žádosti o podporu nepřevyšuje částku uvedenou v projektovém 

záměru, hodnota indikátorů uvedená v žádosti o podporu není nižší než hodnota uvedená 

v projektovém záměru. Případné změny u výše dotace z EU nebo indikátorů v žádosti o 

podporu vůči projektovému záměru jsou zdůvodněné ve studii proveditelnosti.

NE - Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují v některém z údajů: žadatel, 

popis projektu, výše dotace z EU v žádosti o podporu vyšší než částka uvedená v 

projektovém záměru, nebo jsou hodnoty indikátorů v žádosti o podporu nižší než 

hodnoty uvedené v projektovém záměru. Případné změny výše dotace z EU nebo 

indikátorů v žádosti o podporu vůči projektovému záměru nejsou ve studii proveditelnosti 

zdůvodněné.

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 nesplňuje všechny 

náležitosti (soulad žádosti s přílohami).
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Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem:

- Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřízený kraj (pro organizace zřizované kraji)? 

- Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? 

- Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele?

Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR. 

Je zaškrtnuto Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo 

jiných fondů Evropské unie?

Pokud žadatel ve studii proveditelnosti, nebo v jiných podkladech pro hodnocení a přílohách uvedl, že původní, již nevyužívaný objekt bude 

pronajímat nebo prodávat (a to i po skončení realizace projektu), je odhadovaná cena nájmu/prodeje zahrnuta v provozní výnosech v CBA? 

V ostatních případech je odpověď NR.

Pokud je žadatel s právní formou státní příspěvková organizace ostatní, státní příspěvková organizace ze zákona, je na záložce „osoby 

subjektu“ v žádosti o podporu vybrán typ subjektu „financující kapitola SR“ a zadáno IČ financující kapitoly?

Pro ostatní typy žadatelů je odpověď NR. 

Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu §14 odst. 3 písm. e) zákona č.218/2000 Sb., Zákona o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

1) osoby s podílem v právnické osobě žadatele; žadatel mající právní formu obchodní společnosti uvede seznam osob mající ke dni podání 

žádosti podíl vyšší než 10 %  

2) osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl

Pokud není žadatelem obchodní korporace nebo obecně prospěšná společnost, je odpověď NR.

V případě, že je v Žádosti o podporu (záložka Doplňkové informace) uvedeno, že projekt "vytváří jiné peněžní příjmy", je doložena tabulka s 

výpočtem jiných peněžních příjmů (dle přílohy č. 29 Obecných pravidel), ze které vyplývá, že projekt generuje čisté jiné peněžní příjmy? 

Pokud je v Žádosti o podporu (záložka Doplňkové informace) uvedeno, že projekt "nevytváří jiné peněžní příjmy", a toto je v souladu s 

ostatními údaji v Žádosti o podporu, je odpověď NR. 

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 nesplňuje všechny 

náležitosti (soulad žádosti s přílohami).
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A/N/NR/

NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

2.2

2.3

Jsou v žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity projektu?

• stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

• nákup pozemků

• nákup budov

• pořízení vybavení budov a učeben

• pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

• mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech 

zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),

• dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

zákona č. 127/2015 Sb.,

• služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v 

režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 

455/1991 Sb., živnostenský zákon,

spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská 

centra, předškolní kluby)

Pozn.: Stavebně upravené prostory (učebny, jídelna, sborovna, ředitelna) 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 prostor 

podpořených 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 (osnova je přílohou č. 3 těchto Pravidel). 

Pořízení kompenzačních pomůcek nelze podpořit jako samostatný projekt. V době udržitelnosti může zařízení v případě řádného zdůvodnění 

zapůjčovat bezplatně kompenzační pomůcky po předchozím souhlasu ŘO IROP ostatním zařízením v péči o dítě a vzdělávání. 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve 

výzvě zprostředkujícího subjektu ITI Brněnská metropolitní oblast (dále jen ZS ITI Brněnská metropolitní oblast)

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

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

• pověřený zástupce na základě plné moci (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.

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva/rady (záložka Plné moci)?

Pokud žádost podepsal statutární zástupcen, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.

• Plná moc nebo usnesení z jednání zastupitelstva/rady (záložka Plné moci/dokumenty)

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. 

Pozn.: Obsahuje plná moc minimálně náležitosti z doporučeného vzoru Plné moci, který je přílohou č. 11 Obecných pravidel a je v souladu s 

kapitolou 2.5 Obecných pravidel? Pozn. 2: Je-li obec statutárním městem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mohou městské části a 

městské obvody žádat o podporu z ESI fondů, pokud k tomu mají statutárním městem svěřenou pravomoc.

Žádost podepsal:

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.

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 nesplňuje všechny 

náležitosti (soulad žádosti s přílohami).

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast, které obsahově splňují náležitosti požadované ve specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast nebo doložené přílohy obsahově nesplňují náležitosti požadované ve 

specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní 

oblast.
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NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

2. Církve

- Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností? 

- Je církev/náboženská společnost stále v Rejstříku církví a náboženských společností vedena? 

- Je doloženo čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo v oblasti školství 

a že hlavním účelem není vytváření zisku? 

Výpis z rejstříku v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců.

Hodnotitel ověří, zda je církev stále v tomto rejstříku vedena, a to pomocí veřejně dostupné evidence Rejstříku na 

http://www3.mkcr.cz/cns_internet/.  Pokud se jedná o jinou organizaci než církev, je odpověď NR.

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

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

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

 - Jsou doloženy stanovy organizace?

- Je ve stanovách uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona?

Pokud ustanovení o vypořádání majetku vyplývá ze zákona, odpověď je NR. 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.

Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a jméno osoby, na kterou jsou pravomoci uvedeny? 

(záložka Plné moci) 

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

• Doklad o právní subjektivitě žadatele (vyberte vždy relevantní subjekt, u ostatních typů subjektu uveďte NR). Typ žadatele je vyplněn na 

záložce Subjekty projektu – žadatel a na záložce Účty subjektu. 

Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS, nebo příspěvková organizace OSS, 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).

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

1. Nestátní neziskové organizace

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

- Je v zakladatelské smlouvě, zakládací či zřizovací listině nebo jiném dokumentu o založení uvedeno, že organizace vykonává veřejně 

prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo v oblasti školství? 

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

Pokud se jedná o jinou organizaci než NNO, je odpověď NR.

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast, které obsahově splňují náležitosti požadované ve specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast nebo doložené přílohy obsahově nesplňují náležitosti požadované ve 

specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní 

oblast.

• Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky)

Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky, kterou žadatel uplatňuje v projektu (případně více smluv, pokud žadatel realizoval výce 

zadávacích či výběrových řízení; případně dodatky ke smlouvám)?  

Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět 

zadávacího/výběrového řízení), 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?

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.
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NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

3. Církevní organizace 

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

- Je v zakladatelské smlouvě, zakládací či zřizovací listině, nebo jiném dokumentu o založení církevní organizace uvedeno, že se jedná o veřejně 

prospěšnou činnost organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo v oblasti školství? 

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

Pokud se jedná o jinou organizaci než církevní organizaci, je odpověď NR.

6. Veřejná výzkumná instituce 

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

Pokud se jedná o jinou než veřejnou výzkumnou instituci, odpověď je NR.

7. Ostatní výše neuvedené právnické osoby 

- Je doložen výpis z Obchodního rejstříku?

- Byl výpis z Obchodního rejstříku vydán max. 3 měsíce před podáním žádosti o podporu?

- Je doložen výpis z Živnostenského rejstříku?

- 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“)?

- Byl výpis z Živnostenského rejstříku vydán max. 3 měsíce před podáním žádosti o podporu? 

Pokud se jedná o organizaci, která je již výše uvedena, odpověď je NR.

8. Fyzické osoby podnikající

- Je doložen výpis z Živnostenského rejstříku?

- 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“)?

- Byl výpis z Živnostenského rejstříku vydán max. 3 měsíce před podáním žádosti o podporu? 

Pokud se jedná o jinou organizaci výše uvedenou, odpověď je NR.

Pokud se jedná o obchodní korporaci nebo obecně prospěšnou společnost, je v MS2014+ uvedeno (viz příloha č. 1 Pravidel) v souladu se 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, 

informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel. V žádosti o podporu uvedou:

1) osoby s podílem v právnické osobě žadatele; žadatel mající právní formu obchodní společnosti uvede seznam osob, které mají ke dni podání 

žádosti podíl vyšší než 10 %,

2) osoby, v nichž má žadatel podíl.

V případě, že se nejedná o obchodní korporaci nebo obchodně prospěšnou společnost, je odpověď NR.

4. Organizace zakládané obcemi nebo kraji nebo OSS

- Je doložena zakládací listina nebo jiný dokument o založení?

- Je doložen dokument, který dokládá veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo v oblasti školství? 

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

Pokud se jedná o jinou organizaci než zakládanou obcemi nebo kraji či OSS, odpověď je NR.

• Studie proveditelnosti (záložka Dokumenty)

Je doložena studie proveditelnosti?

5. Dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace

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

- Je doložen dokument, který dokládá veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží, nebo v oblasti školství? 

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

Pokud se jedná o jinou organizaci než dobrovolný svazek obci a jím zřozivaná nebo zakládaná organizace, odpověď je NR.

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast, které obsahově splňují náležitosti požadované ve specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast nebo doložené přílohy obsahově nesplňují náležitosti požadované ve 

specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní 

oblast.
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A/N/NR/

NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu, nebo smlouvu o výpůjčce  (nebo smlouvě o smlouvě budoucí či právním aktu opravńující žadatele k 

užívání nemovitosti) spadá majitel/pronajímatel majetku mezi oprávněné žadatele?

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 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 s nabytím právní moci?

V případě, že se projekt netýká stavby, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.

Je v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce zakotvena možnost provádět technické zhodnocení pronajatého majetku?

Je nájemní vztah uzavřen min. na dobu udržitelnosti projektu (tak aby byl zachován výstup minimálně do konce udržitelnosti projektu)?

Pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti, disponuje právem hospodaření, nebo má k majetku jiný právní vztak než nájemní smlouvu či smlouvu 

o výpůjčcce, je odpověď 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)

Dokument je nutné doložit s datem nabytí právní moci/vydání/uzavření, které bude odpovídat nejpozději dnu podání žádosti o podporu.                                                                                                                                                                                                                  

Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR.

Hodnotitel kontroluje, zda jsou doložené dokumenty platné (např. je-li doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, zda toto nepozbylo 

platnosti).

Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? 

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

• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

Je doložen výpis z katastru nemovitostí?

Je výpis z katastru nemovitostí vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu?

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

Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující 

žadatele k užívání nemovitosti, odpověď je NR. Pokud se v projektu nepočítá se stavebními úpravami, je odpověď NR. 

Je Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzena stavebním úřadem (její přijetí)? 

V případě, že se projekt netýká stavebních prací, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, nebo pokud je 

již doloženo Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení, odpověď je NR.

Je doložena listina, která osvědčuje jiné právo žadatele k uvedenému majetku (např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě 

budoucí, či jiný právní úkon, nebo jiný právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti), který bude předmětem projektu a vztah je 

uzavřen minimálně do konce udržitelnosti projektu?

Pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti, nebo disponuje právem hospodaření, odpověď je NR. 

Je studie proveditelnosti vytvořena minimálně v rozsahu osnovy uvedené v příloze č. 3 Specifických pravidel?                                                   

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

hodnotitelem akceptována.

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast, které obsahově splňují náležitosti požadované ve specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast nebo doložené přílohy obsahově nesplňují náležitosti požadované ve 

specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní 

oblast.

Platnost od: 18. 05. 2017 7



Příloha č. 2 k 11. výzvě - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Kontrolní list ZS ITI BMO pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a věcného hodnocení

MS2014+

A/N/NR/

NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, přípradně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 

Pokud se projekt netýká stavby, nebo pokud je na stavbu vydán územní souhlas a nebo stavba nepodlého povinnosti stavebního povolení nebo 

ohlášení, je odpověď NR)

Je doloženo pravomocné a platné stavební povolení?

Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva, nebo společné územní rozhodnutí a stavební povolení, 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 nabytím právní 

moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.

Pokud byl na stavbu vydán územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, doložil žadatel dokumentaci k 

oznámení o záměru v území?

V ostatních případech je odpověď NR.

Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?

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

Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru?

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, nebo společné územní 

rozhodnutí, je odpověď NR. 

Je doloženo ohlášení?

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 

veřejnoprávní smlouva, nebo společné územní rozhodnutí a stavební povolení, je odpověď NR. 

Je ohlášení stavby potvrzeno stavebním úřadem? Pokud nebylo předloženo ohlášení, je odpověď NR.

Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru, jnebo společné územní rozhodnutí a stavební povolení, je odpověď NR.

Je doložena žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení?

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení nebo žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva, je odpověď NR.

Popsal žadatel v kapitole 7 ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá 

stavebnímu řízení?

Pokud nejsou součástí projektu stavební práce, je odpověď NR.

Popsal žadatel v kapitole 7 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 doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby? 

Pokud stavba nevyžaduje ohlášení, je odpověď NR.Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti 

stavebního povolení nebo ohlášení, pokud byla doložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)

Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení? 

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení nebo pokud byla 

předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.  

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast, které obsahově splňují náležitosti požadované ve specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast nebo doložené přílohy obsahově nesplňují náležitosti požadované ve 

specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní 

oblast.
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A/N/NR/

NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

Je doložen vysoutěžený a naceněný rozpočet stavby vybraného uchazeče v zadávacím/výběrovém řízení v elektronické podobě (v pdf a v 

elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru)?

Pokud není ukončeno zadávací řízení na zhotovitele stavby, je odpověď NR.

Je doložena projektová dokumentace označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na 

přední straně desek projektové dokumentace)?

Pozn.: jedná se o projektovou dokumentaci, která je součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení. Pokud projekt nepočítá se stavebními 

úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je doložená projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem a je zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a bližší specifikace ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů?                                                                                                                                                                                                                                                      

Pozn.: pokud je projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je 

ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení, pak jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního úřadu alespoň na 

titulní straně projektové dokumentace. Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního 

povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR. 

Pokud nebyla dokumentace pro provádění stavby zpracována, je odpověď NR.  

• Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Je doložen výpis z Rejstříku škol a školských zařízení? (záložka Dokumenty)?

Je akceptováno doložení výpisu vystaveného krajským úřadem, nebo výpisu přímo z http://rejskol.msmt.cz. Pokud není výpis opatřen razítkem 

krajského úřadu, hodnotitel ověří shodnost údajů na http://rejskol.msmt.cz/ 

V případě, že žadatel/vzdělávací zařízení není v Rejstříku škol a školských zařízení zapsán/o, odpověď je NR. Pozn.: Zařízení musí být zapsano v 

Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy nositele ITI.

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast, které obsahově splňují náležitosti požadované ve specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle výzvy ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast nebo doložené přílohy obsahově nesplňují náležitosti požadované ve 

specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní 

oblast.

• Položkový rozpočet stavby (záložka Dokumenty)

Je doložen položkový rozpočet stavby ve formě oceněného soupisu prací (ve formátu pdf  a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, 

Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.) v členění podle způsobu jejich financování, tedy členěné na způsobilé a nezpůsobilé 

výdaje projektu v souladu s požadavky Specifických pravidel (kap. 3.4, 3.6 (10) a 3.7, 3.8)??

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, nebo pokud není 

ukončeno zadávací řízení na zhotovitele stavby, je odpověď NR.

Je doložený výpis z Rejstříku škol a školských zařízení aktuální? A je škola, které se projekt týká, zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení 

nejpozději k datu vyhlášení výzvy? (v případě, že je v žádosti o podporu obsaženo více škol, musí být daná podmínka splněna u každé z nich)

Výpis nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců. V případě, že žadatel doloží výpis z internetu, uvede na něj datum, kdy výpis z internetu 

získal, pokud tato skutečnost není z výpisu patrná. (může být dopsáno i ručně)

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli        

Je doloženo čestné prohlášení o skutečném majiteli žadatele, ve kterém jsou uvedeny min. informace dle vzoru, který je přílohou č. 30 

Obecných pravidel pro žadatele a příjemce?

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba, je odpověď NR.

• Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy                                                                                                                                                                    

Je doloženo Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy?                                                                                                                     Žadatel 

dokládá, pokud realizací projektu dojde k modernizaci školského zařízení, která zajistí zachování kapacity mateřské školy bez nutnosti udělit 

výjimku Krajské hygienické stanice ke zvýšení kapacit. V ostatních případech bude odpověď NR.
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2.5

Je přílohou Vyjádření ŘV ITI projektový záměr, jehož se toto vyjádření týká? 

• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

Je doložen výpočet čistých jiných peněžních příjmů dle vzoru uvedeného v příloze č. 29 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce? (záložka 

Dokumenty, Finanční plán)

Pokud projekt nepočítá s jinými peněžními příjmy, je odpověď NR.

2.4

Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin 

uvedených ve výzvě? 

Možné cílové skupiny jsou: děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením,  

osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 

vzdělávání 

Jsou v žádosti na záložce Popis projektu popsány plánované výsledky projektu?  

Do textového pole s názvem „Co je cílem projektu“ žadatel stručně popíše cíle projektu, očekávané výsledky a změny, které mají být 

prostřednictvím projektu dosaženy

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy zprostředkujícího subjektu ITI Brněnská metropolitní oblast.

Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?

Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování (EFRR, SR, žadatel) v souladu s procenty uvedenými ve výzvě 

a ve Specifických pravidlech (kapitola 3.7)?

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

Jsou hlavní aktivity, popsané a zdůvodněné ve studii proveditelnosti (kapitola 5, příp. 4) a v žádosti o podporu (záložka Popis projektu), a jsou v 

souladu s podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kapitola 3.4 Podporované aktivity? 

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,

- nákup pozemků,

- nákup staveb,

- pořízení vybavení budov a učeben,

- pořízení kompenzačních pomůcek.

- vedlejší podporované aktivity: demolice původního objektu, ve kterém probíhala výchova a vzdělávání dětí, a budov na pozemku objektu, 

jejichž odstranění souvisí s realizací projektu; pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení; 

pořízení herních prvků; úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky); projektová dokumentace, EIA; 

zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor); pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 

(příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti); povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

Pokud je součástí projektu více zařízení, splňují tuto podmínku všechna zařízení? 

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami specifického cíle IROP a 

výzvy zprostředkujícího subjektu ITI Brněnská metropolitní oblast.

NE – Projekt není v souladu s cília podporovanými aktivitami specifického cíle IROP a 

výzvy zprostředkujícího subjektu ITI Brněnská metropolitní oblast.

• Čestné prohlášení o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem    

Je doloženo podepsané čestné prohlášení, že žadatel předkládá žádost o podporu totožnou s projektovým záměrem projednaným ŘV ITI 

(doporučený vzor je přílohou č. 3 výzvy ZS ITI BMO)? 

Je ve studii proveditelnosti (kapitola 5) a v žádosti o podporu (záložka Popis projektu) uvedeno (případně vyplývá z popisu projektu), že se 

jedná o projekt na: stavbu, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení 

péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Je zahájení a ukončení realizace projektu v souladu výzvou (v rozmezí od 01. 01. 2014 do 30. 06. 2020, informace na záložce Harmonogram)?

• Vyjádření ŘV ITI o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií (záložka Dokumenty)

Je doloženo Vyjádření ŘV ITI o souladu/nesouladu projektového záměru se Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti?

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.
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2.6

2.8

2.9

2.10

2.11

Je ve Studii proveditelnosti (kapitola 7, 8, 14) popsáno zajištění administrativní, finanční a provozní kapacity k udržitelnosti projektu?

Cílové hodnoty indikátorů odpovádají cílům projektu.

2.7

Je v kap. 6 Studie proveditelnosti uveden popis potřebnosti projektu s vazbou na specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání?

Jsou způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu maximálně ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (specifická pravidla kapitola 

3.8)? (v ŽoP popsáno v kap. 9 případně kap. 14 Studie proveditelnosti/Finanční analýza; kontrola struktury financování)? (kap. 10 případně kap. 

7 Studie proveditelnosti/Finanční analýza)

Jsou výdaje za nákup pozemků maximálně ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu?  (žádost o podporu/Financování/Rozpočet, 

Studie proveditelnosti/ kap. 10 Finanční analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu - dle specifických pravidel výzvy IROP č. 58, kap. 3.8). 

Jedná se o nákup zastavěného i nezastavěného pozemku pro výstavbu nové budovy, rozšíření stávající budovy i nákup pozemku pod 

pořizovanou budovou. Pokud není do způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, odpověď je NR.

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.

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)

Je v žádosti o podporu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, kapitola 13 Studie proveditelnosti) uvedeno, že má projekt 

neutrální nebo pozitivní vliv na jednotlivé horizontální priority?

Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální 

prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, kapitola 13 Studie proveditelnosti) a popis pozitivního vlivu na danou 

prioritu?

Pokud u horizontálních priorit nebyl uveden pozitivní vliv, je odpověď NR.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Je na základě doloženého popisu potřebnosti projektu ve Studii proveditelnosti (kap. 6 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu a prokázání 

nedostatečné kapacity zařízení) a dále na základě dalších žadatelem doložených dokumentů (např. demografický vývoj, informace o počtu 

odmítnutých uchazečů z přijímacího řízení do zařízení atd.), potřebnost realizace projektu odůvodněna?

ANO – Žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu a ta je v souladu se Strategií a se zněním 

výzvy ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

NE – Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu nebo ze zdůvodnění vyplývá, že realizace 

projektu není v souladu se Strategií a se zněním výzvy ZS ITI Brněnská metropolitní oblast.

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

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou výzvou zprostředkujícího subjektu ITI Brněnská 

metropolitní oblast stanoveny. 

Je v projektu dodržena maximální hranice celkových způsobilých výdajů daná výzvou ZS ITI (50.000.000,00 Kč)?       

(žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet a Studie proveditelnosti, kapitola 12 Finanční analýza/podrobný položkový rozpočet 

způsobilých výdajů projektu)

Je v projektu dodržena minimální hranice celkových způsobilých výdajů daná výzvou ZS ITI (5.000.000,00 Kč)?        

(žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet a Studie proveditelnosti, kapitola 12 Finanční analýza/podrobný položkový rozpočet 

způsobilých výdajů projektu)

ANO – projekt respektuje hranici minimálních a maximálních celkových způsobilých 

výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní oblast

NE – projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních celkových způsobilých 

výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI Brněnská metropolitní oblast

NERELEVANTNÍ – Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů nebyla 

výzvou ZS ITI stanovena

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů stanovené ve výzvě ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast. 

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů stanovené ve výzvě ZS ITI Brněnská 

metropolitní oblast. 

NERELEVANTNÍ – Limit způsobilých výdajů nebyl stanoven

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

Je ve Studii proveditelnosti (kapitola 7, 8) popsáno zajištění administrativní, finanční a provozní kapacity k realizaci projektu?

Mají přínosy projektu popsané ve Studii proveditelnosti dopad na cílové skupiny (kapitola 5 Studie proveditelnosti)?

ANO – Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

NE – Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání.Platnost od: 18. 05. 2017 11
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2.12

2.13

Je ve studii proveditelnosti (kapitola 5 případně kapitola 6 Studie proveditelnosti) popsán výchozí stav projektu, zejména pak stávající kapacita 

zařízení a její naplnění?

ANO – Projekt vede k rozšíření stávající kapacity zařízení, nebo se jedná o zařízení zcela 

nové.

NE – Projekt nevede k rozšíření stávající kapacity zařízení a nejedná se o zařízení zcela 

nové.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání.

Je ve studii proveditelnosti (kapitola 5 případně kapitola 6 Studie proveditelnosti) popsán konečný stav projektu, zejména pak budoucí kapacita 

zařízení po realizaci projektu a míra jejího využití?  

Dochází při porovnání stávající kapacity a budoucí kapacity k jejímu navýšení, případně ke vzniku zcela nového zařízení péče o děti do tří let 

nebo předškolního zařízení (tabulka v kapitole 5 Studie proveditelnosti)?

V případě, že se jedná o mateřskou školu zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, je realizací projektu prokázáno navýšení kapacity 

zařízení oproti údaji o kapacitě v Rejstříku škol a školských zařízení, jehož výpis byl doložen v rámci žádosti o podporu jako jedna z příloh?

Pokud je předmětem žádosti o podporu jiné zařízení, než mateřská škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, případně zcela nová 

mateřská škola, odpověď je NR.

V případě, že se jedná o dětskou skupinu, zapsanou v Evidence dětských skupin (rejstřík vede MPSV ČR), je realizací projektu prokázáno 

navýšení kapacity zařízení oproti údaji o kapacitě v Evidenci dětských skupin (zdroj ověření: http://www.mpsv.cz/cs/20302)?

Pokud je předmětem žádosti o podporu jiné zařízení, než dětská skupina zapsaná v Evidenci dětských skupiny, případně zcela nová dětská 

skupina, odpověď je NR.

Pozn. maximální kapacita dětské skupiny je 24 dětí, v případě potřeby uspokojení poptávky po větší kapacitě, musí být zřízena další/nová 

dětská skupina.

Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného opatření strategie ITI a dané výzvy ZS ITI BMO.

ANO – Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného opatření a dané vzvy ZS ITI 

BMO.

NE – Projekt se nepodílí na naplnění indikátorů příslušného opatření a dané vzvy ZS ITI 

BMO.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání.
Naplňuje projekt minimální hodnoty  indikátoru v souladu s výzvou?

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

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

Pokud není výzvou stanovena minimální hodnota indikátoru, je odpověď NR.

Jsou v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Správa věcných ukazatelů/Indikátory) zvoleny indikátory: 

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

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

Je naplnění cílové hodnoty projektu nastaveno nejpozději ke dni ukončení realizace projektu?

Jsou v žádosti na záložce Popis projektu popsány plánované výsledky projektu? (Do textového pole s názvem „Co je cílem projektu“ žadatel 

stručně popíše cíle projektu, očekávané výsledky a změny, které mají být prostřednictvím projektu dosaženy.)

Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu a naplňující Opatření C.4: Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení  

Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti a dané výzvy ZS ITI Brněnská metropolitní oblast:

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

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

Jsou stanoveny výchozí hodnoty indikátorů (5 00 00, 5 00 01) v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel (Metodické listy indikátorů)?

Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů (5 00 00, 5 00 01) v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel (Metodické listy indikátorů)?

Odpovídá cílová hodnota indikátoru hodnotě uvedené v projektové dokumentaci?

ANO – Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

NE – Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání.

Projekt vede k rozšíření stávající kapacity zařízení.
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2.14

2.15

ANO – Zařízení splňuje požadované minimální plánované navýšení kapacit o 2 třídy dle § 2 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v aktuálním znění.

NE – Zařízení nesplňuje požadované minimální plánované navýšení kapacit o 2 třídy dle § 

2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v aktuálním znění.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání.

• Je kapacita uvedená v Rejstříku škol a školských zařízení, nebo v Evidenci dětských skupin (http://www.mpsv.cz/cs/20302), v porovnání s 

údaji o kapacitě, které žadatel uvedl ve Studii proveditelnosti, naplněna/využita?

Pokud žadatel nemá povinnost dokládat Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení, nebo pokud se nejedná o registrovanou dětskou skupinu, 

odpověď je NR.  

• Uvedl žadatel v rámci odůvodnění potřeby rozšířit kapacitu zařízení/vytvořit novou kapacitu relevantní argumenty? (např. počty dětí 

nepřijatých do předškolního zařízení v rámci přijímacího řízení min. z minulého školního roku; růst bytové výstavby; záměr přijímat více děti 

mladších 3 let; vyjádření starostů spádových obcí o potřebnosti navýšení kapacity zařízení; apod.)

• Doložil žadatel Demografickou analýzu (pro danou obec, případně spádové obce), zpracovanou dle podmínek uvedených v kapitole 6 Studie 

proveditelnosti?

- Vývoj celkového počtu obyvatel za posledních 5 let předcházejících roku zahájení realizace projektu,

- Vývoj počtu narozených dětí za posledních 5 let předcházejících roku zahájení realizace projektu,

- Prognóza dalšího vývoje počtu obyvatel.

- Počty dětí ve věkové skupině do 3 let a ve věkové skupině 3 – 6 let v jednotlivých letech od zahájení realizace projektu (počínaje rokem 

zahájení realizace) do konce doby jeho udržitelnosti.

• Popsal žadatel stručně jednotlivé výstupy demografické analýzy?  

• Vyplývá z demografické analýzy potřeba rozšíření kapacity? (min. na období do roku 2020, který je uveden jako poslední rok v demografické 

analýze, případně i na další roky)

Zařízení splňuje požadované minimální plánované navýšení kapacit o 2 třídy dle § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v 

aktuálním znění.

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v Brněnské metropolitní oblasti.

Je na základě žádosti o podporu a studie proveditelnosti (kap. 6) prokazatelné, že projekt řeší nedostatek kapacit v Brněnské metropolitní 

oblasti? Nebo například: Je v žádosti o podporu uveden odkaz na strategii, statistiku, demografický vývoj, kterými je možné nedostatek kapacit 

prokázat?

Je z žádosti o podporu a studie proveditelnosti zřejmé, že projekt naplní minimálně hodnotu indikátoru 5 00 01 Kapacita podporovaných 

zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení v hodnotě dle § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.?                                                 Pozn.: § 2 - Počty 

přijatých dětí ve třídách mateřské školy

(1) Mateřská škola s 1 třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se 2 a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze 

1 mateřská škola s 1 třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se 2 a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.

(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

(3) Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.

(4) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle 

odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. 

Nejvyšší počet dětí podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve 

větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(5) Snížení počtu dětí podle odstavce 4 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte 

podle školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

(6) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve 

zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě 

podle odstavců 2 a 4 se započítává vždy pouze 1 dítě

ANO - Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v Brněnské metropolitní oblasti.

NE - Projekt neřeší nedostatek kapacit v Brněnské metropolitní oblasti.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání.
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A/N/NR/

NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

2.16 ANO - Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení včetně 

kompenzačních pomůcek pro výuku.

NE - Projekt nezajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení včetně 

2.17

2.18

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 

Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno stavební řízení, odpověď je NR. (Nebo pokud je na stavbu vydán územní souhlas a 

stavba nepodlého povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR)

Je v žádosti o podporu (v kapitole horizontální témata) a ve studii proveditelnosti (v kapitole 5, 6 nebo 13) popsána bezbariérovost odpovídající 

přizpůsobení osobám se sníženou schopností pohybu a orientace?                                                                                                                            

Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem 

je umožnění volného pohybu osob na vozíku, a to od vstupu do objektu až do učeben/výukových prostor/kabinetů/dalších školních pracovišť 

podpořených z IROP a bezbariérová toaleta (výzva neurčuje počet bezbariérových toalet).

Součástí způsobilých výdajů mohou být i bezbariérové úpravy ostatních prostor vzdělávacího zařízení. Další stavební úpravy dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb., ať pouze v prostorách dotčených projektem, nebo v celém objektu vzdělávacího zařízení podporovaného v rámci výzvy, jsou 

způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti.

Při ověřování zajištění podmínek bezbariérovosti pracuje hodnotitel také s projektovou dokumentací (je-li pro projekt relevantní), kde 

prověřuje zejména zajištění bezbariérového vstupu do objektu a dále bezbariérový přístup do podpořených učeben a zajištění bezbariérové 

toalety.

Jako jeden ze způsobů zajištění bezbariérovosti lze akceptovat i mobilní schodolez, avšak i nadále platí, že musí být zajištěna min. 

bezbariérovost vstupu do budovy a přístupu do prostor podpořených z IROP. Výzva nestanovuje podmínku pořizování schodolezu pro každé 

patro budovy zvlášť.

Fyzickou dostupností je v rámci tohoto kritéria chápáno zajištění bezbariérovosti.

Pokud je již v době podání žádosti o podporu zajištěna podmínka bezbariérovosti definovaná výzvou, je odpověď NR.

Pokud jsou v rámci projektu pořizovány kompenzační pomůcky, odůvodnil žadatel dostatečně jejich potřebnost a jejich použití ve smyslu 

kompenzačních pomůcek (Studie proveditelnosti/kapitole 6)?

Pokud nejsou kompenzační pomůcky pořizovány, odpověď je NR a do poznámky hodnotitel uvede, že kompenzační pomůcky nejsou 

pořizovány. Pořízení kompenzačních pomůcek není podmínkou přijatelnosti. Schodolez pro zajištění bezbariérovosti nemusí (ale může) být 

žadatelem označen jako kompenzační pomůcka.

ANO – Žadatel má k projektu vydané platné stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 

povolení.

NE – Žadatel nemá k projektu vydané platné stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání.

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení.

Projekt nezískal podporu z národního Fondu rozvoje kapacit MŠ a ZŠ.

Žadatel má k projektu vydané platné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující stavební povolení.

Nebyla jakákoliv podporovaná aktivita řešená v posuzovaném projektu vybrána k financování (ve smyslu vydání závazného právního aktu) či již 

profinancováná z prostředků Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ („Fond rozvoje kapacit základních a mateřských škol“)? 

"Fond rozvoje kapacit základních a mateřských škol“ v gesci MŠMT vypisuje každoročně od roku 2014 dotační tituly financované z národních 

prostředků pro rozvoj MŠ a ZŠ (udržitelnost výstupů projektu „Fondu rozvoje kapacit základních a mateřských škol“ je 10 let od vyúčtování 

dotace). 

Žadatel ve Studii proveditelnosti/kapitole 4 uvádí návaznost na synergické a komplementární projekty (plánované, realizované, zrealizované). 

Hodnotitel danou skutečnost dále prověří v seznamu projektů podpořených z „Fondu rozvoje kapacit a základních škol“, který je součástí 

interní dokumentace k výzvě.

ANO - Projekt nezískal podporu z národního Fondu rozvoje kapacit MŠ a ZŠ na stejné 

výdaje.

NE - Projekt byl podpořen z národního Fondu rozvoje kapacit MŠ a ZŠ na stejné výdaje.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání.
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A/N/NR/

NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

Nenapravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.

Je doložené společné územní rozhodnutí a stavební povolení pravomocné?

Pokud nebylo doloženo společné územní rozhodnutí a stavební povolení, je odpověď NR.

Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru, jnebo společné územní rozhodnutí a stavební povolení, je odpověď NR.

Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru?

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, nebo společné územní 

rozhodnutí, je odpověď NR. 

Je doloženo pravomocné stavební povolení?

Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva, nebo společné územní rozhodnutí a stavební povolení, je odpověď NR.

Je ohlášení stavby potvrzeno stavebním úřadem? Pokud nebylo předloženo ohlášení, je odpověď NR.

Je doloženo společné územní rozhodnutí a stavební povolení?

Pokud nejde o sloučené územní a stavební řízení, je odpověď NR.

Je doloženo ohlášení?

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 

veřejnoprávní smlouva, nebo společné územní rozhodnutí a stavební povolení, je odpověď NR. 

Napravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

Popsal žadatel v kapitole 7 ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá 

stavebnímu řízení?

Pokud nejsou součástí projektu stavební práce, je odpověď NR.

ANO – Žadatel má k projektu vydané platné stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 

povolení.

NE – Žadatel nemá k projektu vydané platné stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání.

Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?

Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.
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Kritéria věcného hodnocení pro SC に┻ね┸ 
)nfrastruktura pro předškolní vzdělávání (odnocení ゅbodovací škálaょ

の bodů ┽ V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udr:itelnosti a způsoby jejich eliminace┻ぬ body ┽ V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udr:itelnosti a způsoby jejich eliminace┻ど bodů ┽ V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udr:itelnosti a způsoby jejich eliminace┻NERELEVANTNÍ ‒ Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání┻
の bodů ┽ (armonogram realizace projektu je reálný a proveditelný┻ど bodů ┽ (armonogram realizace projektu není reálný a proveditelný┻NERELEVANTNÍ ‒ Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání┻

なの bodů ┽ Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o の a více tříd┻など bodů ‒ Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o ね třídy┻の bodů ┽ Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o ぬ třídy┻ど bodů ┽ Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o に třídy┻NERELEVANTNÍ ‒ Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání┻

ぱ bodů ┽ Místo realizace projektu se nachází přímo v obci s rozšířenou působností ゅORPょ v Brněnské metropolitní oblasti┻ど bodů ┽ Místo realizace projektu se nenachází přímo v obci s rozšířenou působností ゅORPょ v Brněnské metropolitní oblasti┻NERELEVANTNÍ ‒ Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání┻
ぱ bodů ‒ Projekt sní:í riziko nevyu:ité infrastruktury při změně demografického vývoje v Brněnské metropolitní oblasti po uplynutí doby udr:itelnosti projektuど bodů ┽  Projekt nesní:í riziko nevyu:ité infrastruktury při změně demografického vývoje v Brněnské metropolitní oblasti po uplynutí doby udr:itelnosti projektu┻NERELEVANTNÍ ‒ Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání┻

Projekt sní:í riziko nevyu:ité infrastruktury při změně 
demografického vývoje v Brněnské metropolitní oblasti 
po uplynutí doby udr:itelnosti projektu┻

aktivita ‒ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i 
ve fázi udr:itelnosti a způsoby jejich eliminace┻

(armonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný┻

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající 
kapacitu zařízení v aglomeraci Brněnské metropolitní 
oblasti.

Místo realizace projektu se nachází přímo v obci s 
rozšířenou působností ゅORPょ v Brněnské metropolitní 
oblasti.
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の bodů ┽ Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství ゅzeleň┸ herní prvkyょ┻ど bodů ┽ Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství ゅzeleň┸ herní prvkyょ┻NERELEVANTNÍ ‒ Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání┻

Projekt umo:ňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální 
mo:nou dobu┻

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství 
ゅzeleň┸ herní prvkyょ┻

なの bodů ‒ Zařízení umo:ní pobyt dítěte po dobu více ne: など hodin denně┻など bodů ‒ Zařízení umo:ní pobyt dítěte v rozsahu od ぱ do など hodin denně┻の bodů ┽ Zařízení umo:ní pobyt dítěte v rozsahu od は do ぱ hodin denně┻ど bodů ‒ Zařízení umo:ní pobyt dítěte po dobu méně ne: は hodin denně┻NERELEVANTNÍ ‒ Projekt není zaměřen na aktivitu Předškolní vzdělávání┻
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Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým 
zámErem projednaným Tídicím výborem ITI  
 

 

Prohlašuji, že žádost o podporu projektu ……………………………….. (název projektu uvedený IS 
KP14+) je shodná s projektovým zámErem ………………………. (název) projednaným dne 
………………………….. Tídicím výborem ITI………………………… (jméno aglomerace). 

Žádost je shodná v údajích:  

• žadatel,  
• popis projektu,  
• výše dotace z EU v žádosti o podporu nepUevyšuje částku uvedenou v projektovém zámEru, 
• hodnota indikátor] uvedená v žádosti o podporu není nižší než hodnota uvedená v projektovém 

zámEru. 

Svým podpisem potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolnE. 

Datum  
  

  
 

Jméno a podpis osoby 
oprávnEné zastupovat 
žadatele 

  
Razítko (pokud je 

součástí podpisu 

žadatele) 
  

 

 

Obchodní jméno (Jméno 
žadatele):  

Sídlo (Adresa žadatele):  

IČ (Datum narození):  

Statutární zástupce (Osoba 
oprávnEná jednat):   




