
 
 
 
 
 
 

 

 

M;ｪｷゲデヴ=デ ﾏ[ゲデ; Olomouce ﾃ;ﾆﾗ ┣ヮヴﾗゲデギWSﾆ┌ﾃｹIｹ ゲ┌HﾃWﾆデ Sデヴ;デWｪｷW ITI 
Oﾉﾗﾏﾗ┌IﾆY ;ｪﾉﾗﾏWヴ;IW 

 

┗┞ｴﾉ;ジ┌ﾃW 

10く ┗┠┣┗┌ 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┌ 

 

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

(VAZBA NA PŘÍSLUŠNOU VÝZVU  Č. 66 ŘO IROP INFRASTRUKTURA PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ に INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

A VÝZVU Č. 18 NOSITELE ITI ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁJMOVÉHO A 

NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ) 
 

Identifikace výzvy 

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 ヲくヴぎ )┗┠ジWﾐｹ ﾆ┗;ﾉｷデ┞ ; Sﾗゲデ┌ヮﾐﾗゲデｷ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ ヮヴﾗ 
┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ ; IWﾉﾗ┥ｷ┗ﾗデﾐｹ ┌LWﾐｹ 

Čｹゲﾉﾗ ┗┠┣┗┞ ŘO IROP 66 

Čｹゲﾉﾗ ┗┠┣┗┞ ﾐﾗゲｷデWﾉW ITI 18 

Čｹゲﾉﾗ ┗┠┣┗┞ )S ITI 10 

Oヮ;デギWﾐｹ ｷﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐY ゲデヴ;デWｪｷW 
1.1.4 )ﾆ┗;ﾉｷデﾐ[ﾐｹ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ ┣=ﾃﾏﾗ┗Yｴﾗ ; ﾐWaﾗヴﾏ=ﾉﾐｹｴﾗ 
┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ S[デｹ ; ﾏﾉ=SW┥W ; IWﾉﾗ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ┌LWﾐｹ 

PﾗSﾗヮ;デギWﾐｹ ｷﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐY ゲデヴ;デWｪｷW NWヴWﾉW┗;ﾐデﾐｹ 

Dヴ┌ｴ ┗┠┣┗┞ ヮヴ└H[┥ﾐ= 
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TWヴﾏｹﾐ┞ 

D;デ┌ﾏ ; L;ゲ ┗┞ｴﾉ=ジWﾐｹ ┗┠┣┗┞ )S ITI 16. 10. 2017, od 14:00 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+  

16. 10. 2017, od 14:00 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┌ ┗ MS2014+ 

11. 12. 2017, od 14:00 hod. 

D;デ┌ﾏ ; L;ゲ ┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ ヮギｹﾃﾏ┌ 
┥=Sﾗゲデｹ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ┗ MS2014+ 

28. 2. 2018, do 14:00 hod. 

D;デ┌ﾏ ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ヴW;ﾉｷ┣;IW ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ 

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 
na 1. 1. 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 

D;デ┌ﾏ ┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ ヴW;ﾉｷ┣;IW 
projektu 

Do 31. 12. 2018 

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=ﾐｹﾏ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ 
ヮﾗSヮﾗヴ┌ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ゲ┞ゲデYﾏ┌ MSヲヰヱヴЩく 

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 ; 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 に 25 000 000,- KL 

 

Sデ=デﾐｹ ヴﾗ┣ヮﾗLWデ に ﾏ;┝ｷﾏ=ﾉﾐ[ 4 411 765,- KL 

Mｹヴ; ヮﾗSヮﾗヴ┞ ┣ E┗ヴﾗヮゲﾆYｴﾗ aﾗﾐS┌ 
pro 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 Βヵ Х  

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ぎ ヱヵ 
% 

 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┌ぎ ヵ Х  

 Kヴ;ﾃWが ﾗHIWが ﾃWﾃｷIｴ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Lﾐｹ ゲﾉﾗ┥ﾆ┞が ﾃｷﾏｷ ┣ギｷ┣ﾗ┗;ﾐY 
ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗Y ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWぎ ヵ Х  

 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 ┗ 
ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮヴ=IW ゲ S[デﾏｷ ; ﾏﾉ=SW┥ｹが ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ジﾆﾗﾉゲデ┗ｹが ﾐWHﾗ ┗ 
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ﾗHﾉ;ゲデｷ ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹが ジﾆﾗﾉWﾐｹ ; ﾗゲ┗[デ┞: 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 ヰ Х 

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 ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉ┠Iｴ ┗┠S;ﾃ└ぎ 4 000 000,- KL  

M;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ ┗┠ジW ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉ┠Iｴ ┗┠S;ﾃ└ぎ 15 000 000,- KL 

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┌ pouze projekty 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く 

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┞ 

T┞ヮ┞ ヮﾗSヮﾗヴﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ 

Sデ;┗WHﾐｹ ┎ヮヴ;┗┞ ; ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ ┗┞H;┗Wﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐ┠Iｴ ┌LWben za 

┎LWﾉWﾏ ┣┗┠ジWﾐｹ ﾆ┗;ﾉｷデ┞ ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ ┗W ┗;┣H[ ﾐ; H┌Sﾗ┌Iｹ 
┌ヮﾉ;デﾐ[ﾐｹ ﾐ; デヴｴ┌ ヮヴ=IW ┗ ﾆﾉｹLﾗ┗┠Iｴ ﾆﾗﾏヮWデWﾐIｹIｴ ふﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW 
┗ Iｷ┣ｹIｴ ﾃ;┣┞IｹIｴが ヮヴ=IW ゲ Sｷｪｷデ=ﾉﾐｹﾏｷ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWﾏｷが ヮギｹヴﾗSﾐｹ 
┗[S┞が デWIｴﾐｷIﾆY ; ギWﾏWゲﾉﾐY ﾗHﾗヴ┞ぶく 

Ú┣Wﾏｹ ヴW;ﾉｷ┣;IW  

Ú┣Wﾏｹ ;ｪﾉﾗﾏWヴ;IW ┗┞ﾏW┣WﾐY ┗ ｷﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐY ゲデヴ;デWｪｷｷ ITI ヮヴﾗ 
Olomouckou aglomeraci. 

Ú┣Wﾏｹ ヴW;ﾉｷ┣;IW ┗ｷ┣ IﾐデWｪヴﾗ┗;ﾐ= ゲデヴ;デWｪｷW ITI Oﾉﾗﾏﾗ┌IﾆY 
;ｪﾉﾗﾏWヴ;IWが ゲデヴく ンΓンが ヮギｹﾉﾗｴ; Lく ヵぎ SW┣ﾐ;ﾏ ﾗHIｹ ;ｪﾉﾗﾏWヴ;IWぎ 
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie 

Rﾗ┣ｴﾗS┌ﾃｹIｹ ﾐWﾐｹ ゲｹSﾉﾗ ┥;S;デWﾉWが ;ﾉW ﾏｹゲデﾗ ヴW;ﾉｷ┣;IW ヮヴﾗﾃWﾆデ┌く 

Oヮヴ=┗ﾐ[ﾐｹ ┥;S;デWﾉY 

 Kraje 

 Oヴｪ;ﾐｷ┣;IW ┣ギｷ┣ﾗ┗;ﾐY nebo ┣;ﾆﾉ=S;ﾐY kraji 

 Obce 

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

 Cｹヴﾆ┗W 

 CｹヴﾆW┗ﾐｹ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW 

 Oヴｪ;ﾐｷ┣;Lﾐｹ ゲﾉﾗ┥ﾆ┞ ゲデ=デ┌ 

 P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┌ 

 Šﾆﾗﾉ┞ ; ジﾆﾗﾉゲﾆ= ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹｴﾗ ; ゲデギWSﾐｹｴﾗ 
┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ ; ┗┞ジジｹ ﾗSHﾗヴﾐY ジﾆﾗﾉ┞ 

 D;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 ;ﾆデｷ┗ｷt 

Cｹﾉﾗ┗= ゲﾆ┌ヮｷﾐ; 

 Ž=Iｷ ふゲデ┌SWﾐデｷぶ 
 PWS;ｪﾗｪｷLデｹ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｷ 
 P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 ﾐWHﾗ ;ゲｷゲデWﾐLﾐｹIｴ ゲﾉ┌┥WH 

 P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 ┗ 

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie
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ﾗHﾉ;ゲデｷ ﾐWaﾗヴﾏ=ﾉﾐｹｴﾗ ; ┣=ﾃﾏﾗ┗Yｴﾗ ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ S[デｹ ; 
ﾏﾉ=SW┥W 

 Dﾗゲヮ[ﾉｹ ┗ S;ﾉジｹﾏ ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ 

V[IﾐY ┣;ﾏ[ギWﾐｹ 

PﾗSヮﾗヴﾗ┗;ﾐY ;ﾆデｷ┗ｷデ┞ 

 ヮギｹゲデ;┗H┞が ﾐ=ゲデ;┗H┞ ; ゲデ;┗WHﾐｹ ヮヴ=IW ゲヮﾗﾃWﾐY ゲ 
┗┞H┌Sﾗ┗=ﾐｹﾏ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ ヮヴﾗ ┣=ﾃﾏﾗ┗Yが ﾐWaﾗヴﾏ=ﾉﾐｹ ; 
IWﾉﾗ┥ｷ┗ﾗデﾐｹ ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹき 

 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frastruktury 

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 
398/2009 Sb.); 

 ﾐ=ﾆ┌ヮ ヮﾗ┣Wﾏﾆ└ ; ゲデ;┗WHき 

 ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ ┗┞H;┗Wﾐｹ H┌Sﾗ┗ ; ┌LWHWﾐき 

 ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ ﾆﾗﾏヮWﾐ┣;LﾐｹIｴ ヮﾗﾏ└IWﾆく 

PﾗSヮﾗヴ; ﾏ└┥W H┠デ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ; ヮﾗ┌┣W ┗W ┗;┣H[ ﾐ; ﾆﾉｹLﾗ┗Y 
ﾆﾗﾏヮWデWﾐIW ふﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;IW ┗ Iｷ┣ｹIｴ ﾃ;┣┞IｹIｴが ヮヴ=IW ゲ Sｷｪｷデ=ﾉﾐｹﾏｷ 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWﾏｷが ヮギｹヴﾗSﾐｹ ┗[S┞が デWIｴﾐｷIﾆY ; ギWﾏWゲﾉﾐY ﾗHﾗヴ┞ぶく 

PヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Y ┣=ﾏ[ヴ┞ ﾏ┌ゲｹ H┠デ ┗ ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ Mｹゲデﾐｹﾏ ;ﾆLﾐｹﾏ 
ヮﾉ=ﾐWﾏ ヴﾗ┣┗ﾗﾃW ┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ ふMAPぶ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐYｴﾗ ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ 
obvodu ORP nebo v souladu s Kヴ;ﾃゲﾆ┠ﾏ ;ﾆLﾐｹﾏ ヮﾉ=ﾐWﾏ 
┗┣S[ﾉ=┗=ﾐｹ Oﾉﾗﾏﾗ┌IﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW ふKAPぶく B┌SW ヮﾗゲ┌┣ﾗ┗=ﾐ ゲﾗ┌ﾉ;S 
ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Yｴﾗ ┣=ﾏ[ヴ┌ ゲ ;ﾆデ┌=ﾉﾐｹ ┗Wヴ┣ｹ Sデヴ;デWｪｷIﾆYｴﾗ ヴ=ﾏIW 
MAPっ KAP ふヮﾗゲﾉWSﾐｹが ﾆデWヴ= H┞ﾉ; ゲIｴ┗=ﾉWﾐ; ヮギWS ┗┞ｴﾉ=ジWﾐｹﾏ 
デYデﾗ ┗┠┣┗┞ぶく 

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 

Ž;S;デWﾉ ﾃW ヮﾗ┗ｷﾐWﾐ ┌┗Yゲデ ┗ジWIｴﾐ┞ ヴWﾉW┗;ﾐデﾐｹ ｷﾐSｷﾆ=デﾗヴ┞ 
┗┣デ;ｴ┌ﾃｹIｹ ゲW ﾆ projektu. 

N=ﾉW┥ｷデﾗゲデｷ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ 

Pﾗ┗ｷﾐﾐY ヮギｹﾉﾗｴ┞ 

Pﾗ┗ｷﾐﾐY ヮギｹﾉﾗｴ┞が ﾆデWヴY ﾃW ┥;S;デWﾉ ヮﾗ┗ｷﾐWﾐ ヮギｷﾉﾗ┥ｷデ ﾆ ┥=Sﾗゲデｷが ﾃゲﾗ┌ 
uvedeny v kapitole 3.3.5 SヮWIｷaｷIﾆ┠ch pravide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└ ITI ヮヴﾗ ┗┠┣┗┌ Lく ヶヶ IROP ┗W 
┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾉ;デﾐYﾏ ﾆW Sﾐｷ ┗┞ｴﾉ=ジWﾐｹ ┗┠┣┗┞が ┗Wヴ┣W ヱくヱが ヮﾉ;デﾐﾗゲデ ﾗS ヱΓく 
1. 2017 ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずSヮWIｷaｷIﾆ= ヮヴ;┗ｷSﾉ;さぶ 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-

c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-

ITI 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
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N;S ヴ=ﾏWI ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠Iｴ ヮギｹﾉﾗｴ ┌┗WSWﾐ┠Iｴ ┗W ┗┠ジW ┌┗WSWﾐ┠Iｴ 
SヮWIｷaｷIﾆ┠Iｴ ヮヴ;┗ｷSﾉWIｴ ヮﾗ┥;S┌ﾃW )S ITI OA Sﾗﾉﾗ┥ｷデぎ 

Sデ;┗WHﾐｹ ヮﾗ┗ﾗﾉWﾐｹ ゲ ﾐ;H┞デｹﾏ ヮヴ=┗ﾐｹ ﾏﾗIｷ ﾐWHﾗ ゲﾗ┌ｴﾉ;ゲ ゲ 
ヮヴﾗ┗WSWﾐｹﾏ ﾗｴﾉ=ジWﾐY ゲデ;┗H┞ ﾐWHﾗ ┎Lｷﾐﾐ= ┗WギWﾃﾐﾗヮヴ=┗ﾐｹ 
ゲﾏﾉﾗ┌┗; ﾗ ヮヴﾗ┗WSWﾐｹ ゲデ;┗H┞く 

V ヮギｹヮ;S[ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=IW ジﾆﾗﾉ ; ジﾆﾗﾉゲﾆ┠Iｴ ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ゲ ﾐWゲデ=デﾐｹﾏｷ 
ﾐW┣ｷゲﾆﾗ┗┠ﾏｷ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWﾏｷが ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹﾏｷ ｷﾐゲデｷデ┌IWﾏｷ ; S;ﾉジｹﾏｷ 
┣;ギｹ┣Wﾐｹﾏｷ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ;I┌ﾃｹIｹﾏｷ ゲ S[デﾏｷ ; ﾏﾉ=SW┥ｹ Sﾗﾉﾗ┥ｹ ┥;S;デWﾉ 
Sﾏﾉﾗ┌┗┌っﾏWﾏﾗヴ;ﾐS┌ﾏ ﾗ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=Iｷく 

V ヮギｹヮ;S[ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=IW ┗┣S[ﾉ=┗;IｹIｴ ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ゲW ┣;ﾏ[ゲデﾐ;┗;デWﾉｷ 
Sﾗﾉﾗ┥ｹ ┥;S;デWﾉ Sﾏﾉﾗ┌┗┌っﾏWﾏﾗヴ;ﾐS┌ﾏ ﾗ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=Iｷく  

)ヮ└ゲﾗHｷﾉY ┗┠S;ﾃW 

V[Iﾐ= ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデ 

Ž;S;デWﾉ ゲW ギｹSｹ Sﾗ ┗┞S=ﾐｹ ヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ;ﾆデ┌ 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 ヶヶ IROP ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾉ;デﾐYﾏ ﾆW Sﾐｷ ┗┞ｴﾉ=ジWﾐｹ 
┗┠┣┗┞が デﾃく OHWIﾐ┠ﾏｷ ヮヴ;┗ｷSﾉ┞ ふ┗Wヴ┣W ヱくΓが ヮﾉ;デﾐﾗゲデ ﾗS ヲく ヶく ヲヰヱΑぶが 
SヮWIｷaｷIﾆ┠ﾏｷ ヮヴ;┗ｷSﾉ┞ ふ┗Wヴ┣W ヱくヱが ヮﾉ;デﾐﾗゲデ ﾗS ヱΓく ヱく ヲヰヱΑぶく 
V SﾗH[ ヴW;ﾉｷ┣;IWが デﾃく ﾗS S;デ; ┗┞S=ﾐｹ ヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ;ﾆデ┌が ゲW ヮギｹﾃWﾏIW 
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 

Č;ゲﾗ┗= ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデ 1. 1.2014 に 31. 12. 2018 

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 ┗┠┣┗┞ 

)S ITI ﾏ= ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデ ヮヴﾗ┗=S[デ ┣ﾏ[ﾐ┞ ┗W ┗┠┣┗[く O ┣ﾏ[ﾐ[ ヮヴ;┗ｷSWﾉ 
デYデﾗ ┗┠┣┗┞ ﾃゲﾗ┌ ┥;S;デWﾉY ; ヮギｹﾃWﾏIｷ ｷﾐaﾗヴﾏﾗ┗=ﾐｷ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ 

MS2014+.  

)ﾏ[ﾐ; ﾃW ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ   
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-

zprostredkujiciho-subjektu-iti  a S=ﾉW ﾐ;  
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP. 

PﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ヮヴﾗ ヮギｹヮ;Sﾐﾗ┌ ┣ﾏ[ﾐ┌ ┗┠┣┗┞ ﾃゲﾗ┌ ┌┗WSWﾐ┞ ┗ kapitole 

ヲくヲ OHWIﾐ┠Iｴ ヮヴ;┗ｷSWﾉ ヮヴﾗ ┥;S;デWﾉW ; ヮギｹﾃWﾏIW, verze 1.9, 

platnost od 2. 6. 2017. 

)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.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-zprostredkujiciho-subjektu-iti
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-zprostredkujiciho-subjektu-iti
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
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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 

HﾗSﾐﾗIWﾐｹ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ H┌SW ヮヴﾗHｹｴ;デ SﾉW ﾆヴｷデYヴｷｹ ゲIｴ┗=ﾉWﾐ┠Iｴ 
Mﾗﾐｷデﾗヴﾗ┗;Iｹﾏ ┗┠HﾗヴWﾏ IROP SﾐW 8. 6. 2017 a to v デ[Iｴデﾗ a=┣ｹIｴぎ 

F=┣W ヮヴﾗ┗=S[ﾐY )S ITIぎ 

 Kﾗﾐデヴﾗﾉ; ヮギｷﾃ;デWﾉﾐﾗゲデｷ ; aﾗヴﾏ=ﾉﾐｹIｴ ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｹ 

 V[IﾐY ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ. 

V ヴ=ﾏIｷ ┗[IﾐYｴﾗ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ﾃW ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐ; ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ HﾗSﾗ┗= 
ｴヴ;ﾐｷIW ヮヴﾗ ゲIｴ┗=ﾉWﾐｹ projektu 23 HﾗS└ ┣ IWﾉﾆﾗ┗┠Iｴ ﾏﾗ┥ﾐ┠Iｴ 45 

HﾗS└.  

Pﾗゲデ┌ヮ ヮヴﾗ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ; ┗┠H[ヴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ ﾃW ┌┗WSWﾐ ┗ kapitole 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, verze 1.9, platnost od 

2. 6. 2017. 

F=┣W ヮヴﾗ┗=S[ﾐY Centrem 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┞ 

ふデ┠ﾆ= ゲW ヮヴﾗﾃWﾆデ└が ﾆデWヴY ┎ゲヮ[ジﾐ[ ヮヴﾗﾃSﾗ┌ ┗[Iﾐ┠ﾏ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹﾏぶく 

 )=┗[ヴWLﾐY ﾗ┗[ギWﾐｹ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ ふﾆヴｷデYヴｷ; ヮヴﾗ ┣=┗[ヴWLﾐY 
ﾗ┗[ギWﾐｹ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ ﾃゲﾗ┌ ┌┗WSWﾐ; ┗W SヮWIｷaｷIﾆ┠Iｴ ヮヴ;┗ｷSﾉWIｴぶ 

Aﾐ;ﾉ┠┣; ヴｷ┣ｷﾆ ; W┝-ante kontrola 

KヴｷデYヴｷ; ヮヴﾗ ┗┠H[ヴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ )S 
ITI 

KヴｷデYヴｷ; ヮヴﾗ ┗┠H[ヴ ヮヴﾗﾃWﾆデ└ ﾃゲﾗ┌ ┌┗WSWﾐ; ┗ ヮギｹﾉﾗ┣W Lく 1 デYデﾗ ┗┠┣┗┞く 

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

Fﾗヴﾏ; ; ┣ヮ└ゲﾗH ヮﾗS=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ 
o podporu 

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 

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

OHWIﾐ= ヮヴ;┗ｷSﾉ; ふ┗Wヴ┣W ヱくΓが ヮﾉ;デﾐﾗゲデ ﾗS ヲく ヶく ヲヰヱΑぶ 

SヮWIｷaｷIﾆ= ヮヴ;┗ｷSﾉ; ふ┗Wヴ┣W ヱくヱが ヮﾉ;デﾐﾗゲデ ﾗS ヱΓく ヱく ヲヰヱΑぶ 

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

Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI 

Kﾗﾐデ;ﾆデ┞ ヮヴﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ 

)ヮヴﾗゲデギWSﾆ┌ﾃｹIｹ ゲ┌HﾃWﾆデ ITIぎ 

Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｷ ┣ヮヴﾗゲデギWSﾆ┌ﾃｹIｹｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ITI ヮﾗゲﾆ┞デ┌ﾃｹ informace ke 

┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗSヮﾗヴ┌ ; ﾃWﾃｹﾏ┌ ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ ┗┠┣┗ﾗ┌ )S ITIく 
Aﾆデ┌=ﾉﾐｹ ﾆﾗﾐデ;ﾆデ┞ ﾃゲﾗ┌ ﾆ dispozici v デW┝デ┌ ┗┠┣┗┞ ; ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ 
ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-

seznam/telefonni-seznam-odboru/ZSITI. 

Kﾗﾐデ;ﾆデﾐｹ 
osoba 

Mobil 
Eﾏ;ｷﾉﾗ┗= ;SヴWゲ; 

Iﾐｪく )SWﾐ[ﾆ 
BﾗｪﾗL 

603 500 915 zdenek.bogoc@olomouc.eu 

https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/ZSITI
http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/ZSITI
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Ing. Bﾗ┥Wﾐ; 
NWヴ┌ジｷﾉﾗ┗= 

731 662 572 bozena.nerusilova@olomouc.eu 

Ing. Jana 

Řｹﾏゲﾆ= 
731 662 574 jana.rimska@olomouc.eu 

Ing. Kamila 

WｷﾐデWヴﾗ┗= 
734 785 287  kamila.winterova@olomouc.eu 

 

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┞: 

Kヴ;ﾃゲﾆ= ﾗSS[ﾉWﾐｹ 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┞ 

pﾗゲﾆ┞デ┌ﾃｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ﾆ realizaci projektu, ﾃWｴﾗ ┌Sヴ┥ｷデWﾉﾐﾗゲti a 

k ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗Y ┥=Sﾗゲデｷ ゲ ﾆヴｷデYヴｷｷ ┣=┗[ヴWLﾐYｴﾗ ﾗ┗[ギWﾐｹ 
┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷく  Aﾆデ┌=ﾉﾐｹ ﾆﾗﾐデ;ﾆデ┞ ﾃゲﾗ┌ ﾆ dispozici v デW┝デ┌ ┗┠┣┗┞ ; ﾐ; 
┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-

irop/ 

SW┣ﾐ;ﾏ ヮギｹﾉﾗｴ ┗┠┣┗┞ 

Pギｹﾉﾗｴ; Lく 1 - 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 ｷﾐ┗WゲデｷI 
(ITI) に ITI Oﾉﾗﾏﾗ┌IﾆY ;ｪﾉﾗﾏWヴ;IW 

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/
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PUíloha č. 1 výzvy č. 10 -  1.1.4 ZkvalitnEní infrastruktury zájmového a neformálního vzdElávání dEtí a mládeže a celoživotního učení 
zprostUedkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace k pUedkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu 

Kritéria pro hodnocení integrovaných projekt] realizovaných prostUednictvím 
integrovaných územních investic (ITI) – ITI Olomoucké aglomerace 

Hodnocení žádostí o podporu probíhá podle kritérií pro hodnocení integrovaných projekt] schválených Monitorovacím výborem IROP dne 8. 6. 2017 pro opatUení 1.1.4 

Strategie ITI Olomoucké aglomerace. 

Kontrola pUijatelnosti a formálních náležitostí projektu probíhá podle obecných kritérií pUijatelnosti a formálních náležitostí a specifických kritérií pUijatelnosti.  Obecná a 

specifická kritéria pUijatelnosti jsou rozdElena na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná.  

V pUípadE nesplnEní alespoO jednoho kritéria s pUíznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. 

Nenapravitelná kritéria pUijatelnosti 
 Projekt je svým zamEUením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy zprostUedkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace. 

 Žadatel splOuje definici oprávnEného pUíjemce pro pUíslušný specifický cíl a výzvu zprostUedkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace. 
 Statutární zástupce žadatele je trestnE bezúhonný. 
 Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace. 
 Projekt je v souladu s akčním plánem vzdElávání. 
 Projekt není zamEUen na výstavbu nové budovy pro aktivity zájmového, neformálního nebo celoživotního vzdElávání. 

 

Napravitelná kritéria pUijatelnosti 
 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy zprostUedkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace. 
 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových zp]sobilých výdaj], pokud jsou výzvou zprostUedkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace 

stanoveny. 

 Projekt respektuje limity zp]sobilých výdaj], pokud jsou stanoveny. 
 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné pUíležitosti a zákaz diskriminace, rovnost muž] a žen). 
 PotUebnost realizace projektu je od]vodnEná. 
 Žadatel má zajištEnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 
 Žádost o podporu odpovídá projektovému zámEru, ke kterému vydal své vyjádUení Tídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace. 
 Projekt je v souladu s tematickým zamEUením strategie ITI, strategickým cílem a nEkterým z jeho specifických cíl], opatUení a podopatUení. 
 Projekt se podílí na naplnEní indikátor] pUíslušného opatUení Strategie ITI a dané výzvy ZS ITI. 
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 Cílové hodnoty indikátor] odpovídají cíl]m projektu. 
 Projekt prokazatelnE Ueší nedostatek kapacit v území. 
 Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdElávacích zaUízení. 
 

PUi vEcném hodnocení musí projekt získat minimálnE 23 bod] z celkových 45 bod]. 
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Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Olomoucké aglomerace – jsou vždy napravitelná 

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 splOuje všechny náležitosti (soulad žádosti s pUílohami) 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla pro žadatele a 
pUíjemce TO IROP 

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 Olomoucké aglomerace (dále ZS 
ITI). 

 

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné pUílohy podle výzvy 
ZS ITI Olomoucké aglomerace, které obsahovE splOují náležitosti 
požadované ve specifických pravidlech pro žadatele a pUíjemce a ve 
výzvE ZS ITI. 

NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné pUílohy podle 
výzvy ZS ITI Olomoucké aglomerace nebo doložené pUílohy 
obsahovE nesplOují náležitosti požadované ve specifických 
pravidlech pro žadatele a pUíjemce a ve výzvE ZS ITI. 

 výzva ZS ITI  

 žádost o podporu 

 pUílohy žádosti o podporu  

 specifická pravidla pro žadatele a 
pUíjemce TO IROP 

K žádosti o podporu je doloženo stavební 
povolení nebo souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního zámEru nebo 
veUejnoprávní smlouva nahrazující stavební 
povolení na veškeré hlavní aktivity projektu.  

potUebnost 
účelnost 

ANO – žadatel pUedložil stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního zámEru nebo veUejnoprávní 
smlouvu nahrazující stavební povolení na veškeré hlavní aktivity 
projektu. 

NE - žadatel nepUedložil stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního zámEru nebo veUejnoprávní 
smlouvu nahrazující stavební povolení na veškeré hlavní aktivity 
projektu. 

NERELEVANTNÍ – ve výzvE ZS ITI Olomoucké aglomerace nebyla 
stanovena povinnost pUiložit k žádosti o podporu stavební povolení 
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního zámEru nebo 
veUejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení na veškeré 
hlavní aktivity projektu. 

 žádost o podporu 

 stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného 
stavebního zámEru nebo 
veUejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební povolení  

K žádosti o podporu je doloženo čestné 
prohlášení žadatele, že má zpracovanou 
dokumentaci pro provádEní stavby, včetnE 
rozpočtu. 

potUebnost 
účelnost 

ANO – žadatel pUedložil čestné prohlášení, že má zpracovanou 
dokumentaci pro provádEní stavby, včetnE rozpočtu. 
NE - žadatel nepUedložil čestné prohlášení, že má zpracovanou 
dokumentaci pro provádEní stavby, včetnE rozpočtu. 
NERELEVANTNÍ – ve výzvE ZS ITI Olomoucké aglomerace nebyla 
stanovena povinnost pUiložit k žádosti o podporu čestné prohlášení 
žadatele, že má zpracovanou dokumentaci pro provádEní stavby, 

 žádost o podporu 

 čestné prohlášení 
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včetnE rozpočtu. 

K žádosti o podporu jsou doložena ukončená 
zadávací a výbErová Uízení na veškeré hlavní 
aktivity projektu, tzn. včetnE uzavUených 
smluv o dílo, resp. kupních smluv. 

potUebnost 
účelnost 

ANO – žadatel pUedložil ukončená zadávací a výbErová Uízení na 
veškeré hlavní aktivity projektu, tzn. včetnE uzavUených smluv o 
dílo, resp. kupních smluv. 
NE - žadatel nepUedložil ukončená zadávací a výbErová Uízení na 
veškeré hlavní aktivity projektu, tzn. včetnE uzavUených smluv o 
dílo, resp. kupních smluv. 
NERELEVANTNÍ – ve výzvE ZS ITI Olomoucké aglomerace nebyla 
stanovena povinnost pUiložit k žádosti o podporu ukončená 
zadávací Uízení na veškeré hlavní aktivity projektu. 

 žádost o podporu 

 dokumentace k dokončeným 
zadávacím Uízením 

 

 

Obecná kritéria pUijatelnosti pro integrované projekty ITI Olomoucké aglomerace 

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 Olomoucké 
aglomerace – nenapravitelné kritérium 
pUijatelnosti. 

PotUebnost 
Účelnost 

ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI Olomoucké aglomerace. 
NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI Olomoucké aglomerace. 

 výzva ZS ITI  

 specifická pravidla pro žadatele a 
pUíjemce TO IROP 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 
zprostUedkujícího subjektu ITI Olomoucké 
aglomerace – napravitelné kritérium 
pUijatelnosti. 

Soulad s horizontálními 
kritérii 
PotUebnost 
Účelnost 
Efektivnost 

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI Olomoucké 
aglomerace. 

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI Olomoucké 
aglomerace. 

 výzva ZS ITI 

 specifická pravidla pro žadatele a 
pUíjemce TO IROP 

 studie proveditelnosti 

 Strategie ITI Olomoucké 
aglomerace 

Žadatel splOuje definici oprávnEného 
pUíjemce pro pUíslušný specifický cíl a výzvu 
zprostUedkujícího subjektu ITI Olomoucké 
aglomerace – nenapravitelné kritérium 
pUijatelnosti. 

PotUebnost 
Účelnost 

ANO – žadatel splOuje definici oprávnEného pUíjemce pro pUíslušný 
specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI Olomoucké aglomerace. 

NE – žadatel nesplOuje definici oprávnEného pUíjemce pro pUíslušný 
specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI Olomoucké aglomerace. 

 výzva ZS ITI 

 specifická pravidla pro žadatele a 
pUíjemce TO IROP 

 žádost o podporu 

 doklad o právní subjektivitE 
žadatele 

Projekt respektuje minimální a maximální 
hranici celkových zp]sobilých výdaj], pokud 
jsou výzvou zprostUedkujícího subjektu ITI 
Olomoucké aglomerace stanoveny - 
napravitelné kritérium pUijatelnosti. 

Efektivnost 

Účelnost 
Hospodárnost 

ANO – projekt respektuje hranici minimálních a maximálních 
celkových zp]sobilých výdaj] stanovenou ve výzvE ZS ITI 
Olomoucké aglomerace. 
NE – projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních 
celkových zp]sobilých výdaj] stanovenou ve výzvE ZS ITI 

 výzva ZS ITI 
 rozpočet projektu 

 studie proveditelnosti 
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Olomoucké aglomerace. 
NERELEVANTNÍ – hranice nebyly ve výzvE ZS ITI Olomoucké 
aglomerace stanoveny. 

Projekt respektuje limity zp]sobilých výdaj], 
pokud jsou stanoveny - napravitelné kritérium 
pUijatelnosti. 

Efektivnost 

Účelnost 
Hospodárnost 

ANO – projekt respektuje limity zp]sobilých výdaj] stanovené ve 
výzvE ZS ITI Olomoucké aglomerace.  
NE – projekt nerespektuje limity zp]sobilých výdaj] stanovené ve 
výzvE ZS ITI Olomoucké aglomerace. 
NERELEVANTNÍ – limity nebyly ve výzvE ZS ITI Olomoucké 
aglomerace stanoveny. 

 výzva ZS ITI  
 rozpočet projektu  

 specifická pravidla pro žadatele a 
pUíjemce TO IROP 

 studie proveditelnosti  

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 
rovné pUíležitosti a zákaz diskriminace, 
rovnost muž] a žen) - napravitelné kritérium 
pUijatelnosti. 

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  

 studie proveditelnosti  

 EIA - Vyhodnocení vliv] na životní 
prostUedí 

PotUebnost realizace projektu je od]vodnEná 
- napravitelné kritérium pUijatelnosti. PotUebnost 

ANO – žadatel UádnE od]vodnil potUebu projektu a ta je v souladu 
se Strategií. 
NE – žadatel nezd]vodnil potUebnost projektu nebo ze zd]vodnEní 
vyplývá, že realizace projektu není v souladu se Strategií. 

 Strategie ITI Olomoucké 
aglomerace 

 výzva ZS ITI 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Statutární zástupce žadatele je trestnE 
bezúhonný - nenapravitelné kritérium 
pUijatelnosti. 

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 

Žadatel má zajištEnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu - napravitelné kritérium 
pUijatelnosti. 

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  

Žádost o podporu odpovídá projektovému 
zámEru, ke kterému vydal své vyjádUení 
Tídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace - 
napravitelné kritérium pUijatelnosti. 

Riziko podvodu 

ANO – žádost o podporu a projektový zámEr se shodují v údajích: 
žadatel, popis projektu, hodnoty indikátor]. ZároveO výše dotace z 
EU v žádosti o podporu nepUevyšuje částku uvedenou 
v projektovém zámEru. 
NE - žádost o podporu a projektový zámEr se neshodují v nEkterém 
z údaj]: žadatel, popis projektu, hodnoty indikátor], nebo výše 
dotace z EU v žádosti o podporu pUevyšuje částku uvedenou 
v projektovém zámEru. 

 žádost o podporu 

 vyjádUení Tídicího výboru ITI  
 projektový zámEr 

 čestné prohlášení žadatele o 
souladu žádost i o podporu s 
projektovým zámErem, 
projednaným na Tídicím výborem 
ITI 

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

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

 Strategie ITI Olomoucké 
aglomerace  
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podopatUení - napravitelné kritérium 
pUijatelnosti. 

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

 žádost o podporu 

Projekt se podílí na naplnEní indikátor] 
pUíslušného opatUení Strategie ITI a dané 
výzvy ZS ITI - napravitelné kritérium 
pUijatelnosti. 

Účelnost 

ANO – projekt se podílí na naplnEní indikátor] pUíslušného opatUení 
Strategie ITI Olomoucké aglomerace a indikátor] dané výzvy. 
NE – projekt se nepodílí na naplnEní indikátor] pUíslušného 
opatUení Strategie ITI Olomoucké aglomerace a indikátor] dané 
výzvy. 

 Strategie ITI Olomoucké 
aglomerace 

 výzva ZS ITI  
 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Cílové hodnoty indikátor] odpovídají cíl]m 
projektu - napravitelné kritérium pUijatelnosti. Účelnost 

ANO – Cílové hodnoty indikátor] odpovídají cíl]m projektu. 

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

 studie proveditelnosti 

Projekt je realizován na území Olomoucké 
aglomerace - nenapravitelné kritérium 
pUijatelnosti. 

Účelnost  
ANO – Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace  
NE – Projekt není realizován na území Olomoucké aglomerace . 

 Strategie ITI Olomoucké 
aglomerace  

 výzva ZS ITI 

 žádost o podporu 

 

 

Specifická kritéria pUijatelnosti pro integrované projekty ITI Olomoucké aglomerace 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
Uízení výzev, hodnocení a 

výbEr projekt] 

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument 

Projekt je v souladu s akčním plánem 
vzdElávání – nenapravitelné kritérium PotUebnost 

ANO – Projekt je v souladu s pUíslušným místním akčním plánem 
nebo krajským akčním plánem vzdElávání. 
NE – Projekt není v souladu s pUíslušným místním akčním plánem 
nebo krajským akčním plánem vzdElávání. 
Nerelevantní – Projekt není zamEUen na aktivitu infrastruktura 
zájmového a neformálního vzdElávání dEtí a mládeže a 
celoživotního učení. 

 žádost o podporu  

 krajský akční plán vzdElávání 
nebo seznam projektových 
zámEr] pro investiční intervence 

 místní akční plán do roku 2023 
nebo Strategický rámec 
schválený Tídícím výborem MAP 

 studie proveditelnosti 

Projekt prokazatelnE Ueší nedostatek kapacit 
v území – napravitelné kritérium 

Účelnost 
PotUebnost 

ANO – Projekt prokazatelnE Ueší nedostatek kapacit pro zájmové, 
neformální nebo celoživotní vzdElávání v území. 
NE – Projekt neUeší nedostatek kapacit pro zájmové, neformální 
nebo celoživotní vzdElávání v území. 
NERELEVANTNÍ – Projekt není zamEUen na aktivitu infrastruktura 
pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdElávání. 

 krajský akční plán vzdElávání 
nebo seznam projektových 
zámEr] pro investiční intervence 

 místní akční plán do roku 2023 
nebo Strategický rámec 
schválený Tídícím výborem MAP 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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Projekt není zamEUen na výstavbu nové 
budovy pro aktivity zájmového, neformálního 
nebo celoživotního vzdElávání - 
nenapravitelné kritérium 

Účelnost 

ANO – Projekt není zamEUen na výstavbu nové budovy pro aktivity 
zájmového, neformálního nebo celoživotního vzdElávání. 
NE – Projekt je zamEUen na výstavbu nové budovy pro aktivity 
zájmového, neformálního nebo celoživotního vzdElávání. 
NERELEVANTNÍ - Projekt není zamEUen na aktivitu infrastruktura 
pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdElávání. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 projektová dokumentace 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a 
bezbariérovost vzdElávacích zaUízení – 
napravitelné kritérium 

Účelnost  

ANO – Součástí projektu jsou stavební úpravy nebo poUízení 
speciálního vybavení pUispívající k bezbariérovosti zaUízení. 
NE – Součástí projektu nejsou stavební úpravy nebo poUízení 
speciálního vybavení pUispívající k bezbariérovosti zaUízení. 
NERELEVANTNÍ – ZaUízení již bezbariérové je nebo projekt není 
zamEUen na aktivitu infrastruktura zájmového a neformálního 
vzdElávání dEtí a mládeže a celoživotního učení. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 projektová dokumentace stavby 
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Kritéria vEcného hodnocení pro integrované projekty ITI Olomoucké aglomerace 

 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
Uízení výzev, hodnocení a 

výbEr projekt] 

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument 

Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný. Proveditelnost 

6 bod] – Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. 
0 bod] – Harmonogram realizace projektu není reálný a 
proveditelný. 
Nerelevantní - projekt není zamEUen na aktivitu infrastruktura 
zájmového a neformálního vzdElávání dEtí a mládeže a 
celoživotního učení. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 

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

Proveditelnost 

6 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 infrastruktura 
zájmového a neformálního vzdElávání dEtí a mládeže a 
celoživotního učení  

 studie proveditelnosti  

Projekt je zamEUen na více klíčových 
kompetencí v oblastech: 

 komunikace v cizích jazycích 

 oblast pUírodních vEd 

 práce s digitálními technologiemi 
 technické a Uemeslné obory 

Účelnost 
PotUebnost 

ř bod] – Projekt je zamEUen na tUi a více klíčových kompetencí. 
6 bod] – Projekt je zamEUen na dvE klíčové kompetence. 
3 body – Projekt je zamEUen na jednu klíčovou kompetenci. 
Nerelevantní - Projekt není zamEUen na aktivitu infrastruktura 
zájmového a neformálního vzdElávání dEtí a mládeže a 
celoživotního učení. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a 
školských zaUízení s nestátními neziskovými 
organizacemi, kulturními institucemi a 
dalšími zaUízeními spolupracujícími s dEtmi a 
mládeží (napU. knihovny, muzea) nebo 
spolupráci škol a školských zaUízení se 
zamEstnavateli.  

Účelnost 
Efektivnost 

Ř bod] – Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských 
zaUízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními 
institucemi a dalšími zaUízeními spolupracujícími s dEtmi a mládeží 
nebo spolupráci škol a školských zaUízení se zamEstnavateli.  
0 bod] – Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci škol a školských 
zaUízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními 
institucemi a dalšími zaUízeními spolupracujícími s dEtmi a mládeží 
nebo spolupráci škol a školských zaUízení se zamEstnavateli.  
Nerelevantní – není relevantní pro projekty zamEUené pouze na 
aktivitu infrastruktura celoživotního vzdElávání dospElých. 
 

 žádost o podporu  

 studie proveditelnosti  

 referenční dokument o spolupráci 
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Projekt je realizován ve vazbE na budoucí 
uplatnEní na trhu práce a potUeby sladEní 
nabídky a poptávky na trhu práce v 
aglomeraci. 

PotUebnost 

8 body – Projekt reflektuje potUeby nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce ve vazbE na budoucí uplatnEní osob na trhu 
práce, tedy ze studie proveditelnosti a referenčního dokumentu o 
spolupráci vyplývá, že žadatel bude spolupracovat pUímo s 
potenciálním budoucím zamEstnavatelem. 
0 bod] - Projekt nereflektuje potUeby nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce ve vazbE na budoucí uplatnEní osob na trhu 
práce, nebo ze studie proveditelnosti nevyplývá, že žadatel bude 
spolupracovat pUímo s potenciálním budoucím zamEstnavatelem 
nebo tuto skutečnost nijak nedoložil. 
Nerelevantní – není relevantní pro projekty zamEUené pouze na 
aktivitu infrastruktura zájmového a neformálního vzdElávání dEtí a 
mládeže. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 referenční dokument o spolupráci 

Projekt Ueší využití výstup] projektu 
v kalendáUním roce. Účelnost 

6 bod] – Výstupy projektu jsou využité více jak 10 mEsíc] v roce. 

3 body – Výstupy projektu jsou využité 10 a ménE jak 10 mEsíc] 
v roce. 

Nerelevantní - projekt není zamEUen na aktivitu infrastruktura 
zájmového a neformálního vzdElávání dEtí a mládeže a 
celoživotního učení. 

 studie proveditelnosti  

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství (zeleO). Účelnost 

2 body – Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství. 
0 bod] – Součástí projekt nejsou úpravy venkovního prostranství. 
Nerelevantní - Projekt není zamEUen na aktivitu infrastruktura 
zájmového a neformálního vzdElávání dEtí a mládeže a 
celoživotního učení. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 


