Představení postupů administrace
11. 7. 2017
Olomouc

www.olomoucka-aglomerace.eu
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Postupy administrace žádosti o podporu
– postupy ZS ITI OA

Příprava výzev

Věcné hodnocení

Uveřejnění výzvy ZS

Předložení žádosti* o
podporu v MS2014+

Výzva k doplnění žádosti

Hodnocení formálních
náležitostí a kritérií
přijatelnosti

Vydání závazného
stanoviska dle zákona č.
248/2000 Sb.

* žádost o podporu doporučujeme před finalizací konzultovat s pracovníky ZS

www.olomoucka-aglomerace.eu

Role ZS ITI OA, CRR a Řídicího orgánu
IROP
Zprostředkující subjekt ITI OA (ZS ITI OA)


příprava výzev ZS ITI OA (tzv. podvýzev)



konzultační servis pro žadatele



příjem a hodnocení žádostí o podporu



vydávání Závazného stanoviska dle zákona č. 248/2000 Sb.

Centrum pro regionální rozvoj (CRR)


Závěrečné ověření způsobilosti projektu



Analýza rizik



Ex-ante kontrola projektu před vydáním Rozhodnutí
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Role ZS ITI OA, CRR a Řídicího orgánu
IROP
Řídicí orgán IROP



řízení programu



příprava výzev pro ITI a pravidel pro žadatele a příjemce,



poskytovatel dotace

Řídicí orgán vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě
Závazného stanoviska, které vydá Zprostředkující subjekt ITI OA.
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Specifika administrace žádostí
o podporu v rámci ITI OA


Projektová žádost podávaná do výzvy ZS ITI OA musí
být v souladu s projektovým záměrem v těchto oblastech:
žadatel, klíčové aktivity, monitorovací indikátory (nesmí být
nižší), výše dotace (nesmí být vyšší)



Vyjádření ŘV ITI OA je povinnou přílohou žádosti
předkládané do výzvy ZS ITI OA



Stanovisko ŘV ITI OA má doporučující charakter. Žádost o
podporu může v MS2014+ zpracovat i žadatel, jehož
projektový záměr není podle stanoviska Řídicího výboru
v souladu s integrovanou strategií (např. z důvodu, že je již
vyčerpána alokace ve výzvě nositele ITI OA)
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Představení 8. výzvy ZS ITI

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
základních škol

www.olomoucka-aglomerace.eu
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8. VÝZVA ZS ITI OA –Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury základních škol



Vyhlášení: 19. 5. 2017



Příjem žádostí: 10. 7. 2017 – 15. 9. 2017



Průběžná výzva – průběžné hodnocení žádostí, rozhodující je
datum a čas předložení žádosti



Realizace projektů: 1. 1. 2014 – 30. 9. 2018 (u projektů
s celkovými způsobilými výdaji do 7 mil. včetně)
1. 1. 2014 – 31. 12. 2019 (u projektů
s celkovými způsobilými výdaji nad 7 mil. Kč)



Alokace: 150 000 000,- Kč (ERDF) + 26 470 588,- Kč (SR)
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8. VÝZVA ZS ITI OA –Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury základních škol



Celkové způsobilé výdaje:



Min. výše 2 500 000,- Kč
Max. výše 17 000 000,- Kč



Území realizace: Území aglomerace vymezené v Integrované
strategii ITI pro Olomouckou aglomeraci



Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti.
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8. VÝZVA ZS ITI OA –Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury základních škol


Výzva je zveřejněna:






Na webových stránkách Řídícího orgánu IROP:
https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy/Integrovanevyzvy-ITI/Olomoucka-aglomerace
Na webových stránkách ITI Olomoucké aglomerace:
www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-zprostredkujicihosubjektu-iti
Na úřední desce Magistrátu města Olomouce

Výzva má vazbu na 66. výzvu Řídicího orgánu IROP a řídí se jejími
Obecnými a specifickými pravidly pro žadatele a příjemce:
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI

9

Vazba 8. výzvy ZS ITI OA na výzvu ŘO a výzvu
nositele ITI OA



Vazba na výzvu č. 66 ŘO IROP
 Žadatel se řídí Obecnými pravidly IROP v aktuálním znění.
 Žadatel se řídí Specifickými pravidly pro 66. výzvu ITI v
aktuálním znění a jejich přílohami
 Výzva ZS ITI OA je tzv. podvýzvou 66. výzvy ŘO IROP pro
ITI a přebírá přílohy z 66. výzvy ŘO IROP pro ITI



Vazba na výzvu č. 12 nositele ITI OA
 Výzva ZS ITI OA byla vyhlášena současně s výzvou č. 12
nositele ITI OA, která byla vyhlášena jako kolová
 Žadatelé předložili do výzvy nositele ITI OA projektové
záměry, ke kterým následně vydal své vyjádření Řídící
výbor ITI OA
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Oprávnění žadatelé










Kraj a organizace zřizované či zakládané krajem
Obce a organizace zakládané či zřizované obcemi
Nestátní neziskové organizace
Církve
Církevní organizace
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
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Míra podpory




EFRR
Státní rozpočet








85%

Organizační složky státu a jejich přísp.organizace
Právnické osoby vykonávající činnost škol
a školských zařízení, které jsou zapsány

15 %

ve školském rejstříku
Kraj, obce, organizace zřizované krajem,

5%

organizace zřizované obcemi
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost, jejíž hlavním účelem není
vytváření zisku a současně vykonávají veřejně

5%

prospěšnou činnost v oblasti školství

10 %
0%

Ostatní subjekty neobsažené v uved. kategoriích

Podporované aktivity a další specifika výzvy









stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury
základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení
inženýrských sítí,
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
nákup pozemků a staveb,
pořízení vybavení budov a učeben,
pořízení kompenzačních pomůcek,
zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
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Podporované aktivity a další specifika výzvy

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





klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
budování bezbariérovosti škol;
zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.

Projektové žádosti musí být v souladu s Místním akčním plánem
rozvoje vzdělávání (MAP) příslušného správního obvodu ORP. Bude
posuzován soulad projektové žádosti s aktuální verzí Strategického
rámce MAP (poslední, která byla schválena před vyhlášením této
výzvy).
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Povinné přílohy



Povinné přílohy pro 8. výzvu jsou uvedeny ve Specifických
pravidlech pro žadatele a příjemce pro 66. výzvu IROP pro ITI,
kap. 3.1.5



Nad rámec povinných příloh uvedených ve výše uvedených
Specifických pravidlech požaduje ZS ITI OA doložit:


Stavební povolení s nabytím právní moci nebo
souhlas s provedením ohlášené stavby nebo účinná
veřejnoprávní smlouva o provedení stavby.
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Hodnotící kritéria ZS ITI OA
1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí


V rámci 8. výzvy jsou hodnocena zprostředkujícím subjektem v
rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí obecná
kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a specifická
kritéria přijatelnosti.



Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. Vybraná
kritéria přijatelnosti jsou nenapravitelná.



Obecná kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí jsou shodná
pro všechny výzvy vyhlašované ZS ITI OA. Byla schválena dne
23. 5. 2016 Monitorovacím výborem IROP, specifická kritéria
přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení byla schválena
Monitorovacím výborem IROP dne 24. 11. 2016.



Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů jsou vždy
přílohou č. 1 výzvy ZS ITI OA a dále jsou uveřejněna na
webových stránkách Olomoucké aglomerace.
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Hodnotící kritéria ZS ITI OA
Specifická kritéria přijatelnosti
 Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání –
nenapravitelné kritérium
 Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy –
nenapravitelné kritérium
 Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost
vzdělávacích zařízení – napravitelné kritérium
 Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu
MŠ a ZŠ – nenapravitelné kritérium
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Hodnotící kritéria ZS ITI OA
2. Věcné hodnocení


Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.





6 bodů – Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt
byl v termínu dokončen.
0 bodů – Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby
projekt byl v termínu dokončen.

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




6 bodů – V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
3 body – V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve
fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
0 bodů – V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
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Hodnotící kritéria ZS ITI OA
2. Věcné hodnocení



Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben,
laboratoří a dílen s vazbou alespoň na jednu z klíčových kompetencí
 komunikace v cizích jazycích,
 oblast přírodních věd,
 práce s digitálními technologiemi,
 technické a řemeslné obory.




8 bodů – Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných
učeben, laboratoří a dílen s vazbou na dvě a více klíčových kompetencí.
4 body – Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných
učeben, laboratoří a dílen s vazbou na jednu klíčovou kompetenci.
O bodů - Součástí projektu není rekonstrukce nebo vybudování odborných
učeben, laboratoří a dílen s vazbou na klíčové kompetence.
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Hodnotící kritéria ZS ITI OA
2. Věcné hodnocení



Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení
k internetu





4 body – Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol a připojení
k internetu.
0 bodů – Projekt není zaměřen na zajištění vnitřní konektivity škol a připojení
k internetu.

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň)



2 body – Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství.
0 bodů – Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství.
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Specifika postupu pro podání projektové
žádosti v ISKP14+ oproti výzvám na
individuální projekty
11. 7 .2017
Olomouc

www.olomoucka-aglomerace.eu
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IS KP14+





Přístup do aplikace IS KP14+ je zajištěn přes webové rozhraní
- https://mseu.mssf.cz/
Prostřednictvím IS KP14+ probíhá podání úloh:







Žádost o podporu
Žádost o platbu
Zprávy o realizaci
Žádosti o změnu
Zprávy o udržitelnosti projektu
Veškerá komunikace mezi žadatelem a ZS ITI a následně CRR –
probíhá formou depeší
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Postup pro založení projektové žádosti
v rámci výzvy ZS ITI

3.

1.

2.

1. Po přihlášení klikněte na tlačítko
Žadatel
2. Pak zvolte možnost Nová žádost
3. Zvolte operační program - 06 IROP
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Postup pro založení projektové žádosti
v rámci výzvy ZS ITI

Vyberte ze seznamu otevřených výzev 66. výzvu ŘO IROP pro ITI
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Postup pro založení projektové žádosti
v rámci výzvy ZS ITI

Vyberte tzv. podvýzvu výzvy ŘO IROP – název podvýzvy vždy obsahuje
číslo výzvy, dále pro Olomouckou aglomeraci vždy ITI-Olomouc, číslo
specifického cíle a název výzvy ZS ITI
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Postup pro založení projektové žádosti
v rámci výzvy ZS ITI





Po výběru správné podvýzvy již žadatel postupuje
standardním způsobem jako u výzev na individuální
projekty
Postup pro podání žádosti je přílohou č. 1 Specifických
pravidel pro žadatele a příjemce.
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SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
Infrastruktura základních škol –
Integrované projekty ITI

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE,
ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ
ZPŮSOBILOSTI
Ing. Dana Huterová


11.7. 2017,
Olomouc

Individuální vs. integrovaná
výzva/projekt
Integrovaná výzva

Individuální výzva

Výzva ŘO IROP na integrované
projekty ITI

Výzva ŘO IROP

Výzva nositele ITI
projektový záměr žadatele → stanovisko
Řídicího výboru ITI

Žadatel podává žádost o podporu
v MS2014+, konzultuje vše na CRR

Výzva ZS ITI
žádost o podporu v MS2014+

Kompletní hodnocení žádosti i následná
administrace projektu na CRR

Hodnocení žádostí o podporu
ZS ITI - kontrola formálních náležitostí
a přijatelnosti; příp. věcné hodnocení

CRR - Závěrečné ověření způsobilosti
projektu

Další administrace projektu na CRR

28

66. výzva IROP
„INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY,
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ “











 Aktivita „Infrastruktura základních škol“
Hlavní zaměření projektu musí vést k:
a)
zvýšení
kvality
vzdělávání
v
klíčových
kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu
práce. Klíčovými kompetencemi jsou:
- komunikace v cizích jazycích,
- přírodní vědy,
- technické a řemeslné obory,
- práce s digitálními technologiemi,
b) budování bezbariérovosti,
c)
zajištění vnitřní konektivity a připojení k
internetu.
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66. výzva IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“


Ve vazbě na jednu nebo více aktivit pod písmeny a) – c) lze
dále realizovat aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup
kompenzačních pomůcek, stavební úpravy a vybavení
poradenských pracovišť).



Parametry konektivity jsou relevantní pouze v případě, když v
rámci projektu v IROP je tato aktivita realizována. Současný
stav konektivity ve škole není hodnocen.



Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude
podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence,
tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory.



Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je
relevantním záměrem, pokud bude uvedena v MAP v seznamu
projektových záměrů.
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66. výzva IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“
 V rámci projektu v této výzvě je možné zajistit
bezbariérovost
celé
základní
školy
včetně
přístupu do školních družin a školních klubů v
areálu školy. Bezbariérovost školní družiny/klubu
nelze realizovat jako samostatný projekt. V rámci
projektu není možné navyšovat kapacity školních
družin/klubů.
 Ve výzvě není možné financovat výstavbu nové ZŠ
ve
smyslu
nového
IZO
(Identifikátor
školy/zařízení).
 Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce
stávajících školních budov pouze z důvodu
špatného technického stavu objektu.
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66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“
 Způsobilé výdaje


Příjemce je povinen řádně doložit způsobilé výdaje
příslušným
účetním
dokladem,
popřípadě
další
požadovanou dokumentací. Výdaje, byť z věcného
hlediska způsobilé, které nejsou řádně doložené, jsou
vždy považovány za výdaje nezpůsobilé!

 musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a
specifického cíle 2.4,
 musí přímo souviset s realizací projektu,
 musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014
do data ukončení realizace projektu dle Rozhodnutí,
 musí být doloženy průkaznými doklady
 nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé
jednotlivé smlouvě uzavřené s dodavatelem, příp. jejich
dodatcích.
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66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“

 ZV na hlavní aktivity projektu: Stavba

• stavby, přístavby, nástavby, stavební
úpravy a modernizace budov sloužící
základnímu vzdělávání:
• laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové
prostory ve vazbě na klíčové kompetence IROP, nezbytné zázemí
těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí, přípravny,
sklady pomůcek, úklidové komory),
• odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence IROP
• školní poradenské pracoviště v budově školy
• chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení
nově vybudovaných prostor
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66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“


ZV na hlavní aktivity projektu: Stavba

• stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č.
398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze
v celé budově (např. zajištění bezbariérového
přístupu)
• budování a modernizace související inženýrské sítě
(vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci
stavby, která je součástí projektu a projektové
dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka
realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato
přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s
realizovaným projektem),
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66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“


ZV na hlavní aktivity projektu: Nákup pozemků a
staveb

• nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro
výstavbu nové stavby, která bude sloužit základnímu
vzdělávání, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 %
celkových způsobilých výdajů projektu
• nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit
základnímu vzdělávání
Pozemek
Nezastavěný
Zastavěný, se stavbou
určenou k demolici
Zastavěný, se stavbou,
která bude sloužit účelu
projektu

pozemek

Aplikace
limitu 10%
z CZV
ANO

pozemek

ANO

stavba

NE

Cíl
nákupu
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66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“


•

•

•
•

•
•

ZV na hlavní aktivity projektu: Pořízení vybavení budov, učeben,
výukových prostor
pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a
specializovaných učeben, výukových prostor, kabinetů ve vazbě na
klíčové kompetence IROP včetně nezbytného zázemí těchto
učeben,
nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří,
dílen, odborných a specializovaných učeben, výukových prostor a
kabinetů (přípraven) ve vazbě na klíčové kompetence IROP (např.
laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení),
pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť v budově
školy,
pořízení nábytku do nově vybudovaných chodeb, vstupních a
spojovacích prostor,
vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové
kompetence IROP,
pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami.
36

66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“
 ZV na hlavní aktivity projektu: Vnitřní
konektivita a připojení k internetu

Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN)
• síťové zařízení WAN-LAN
• bezpečnostní zařízení
• nezbytné vybavení a vedení poslední míle k přípojnému bodu
poskytovatele internetu popř. propojení budov školy (rádiový přijímač,
anténní zařízení, metalické nebo optické vedení na pozemku a v budovách
školy),
• nezbytné licence SW a nákup HW související s funkcionalitou síťového
nebo bezpečnostního zařízení
• nezbytné vybavení pro umístění, instalaci a provoz technologie

Vnitřní konektivita školy (LAN)
• aktivní prvky, servery, síťové sondy a analyzátory, wifi vysílače, systém
centrálního řízení wifi (centrální řadiče), úložiště pro kolektory; SW
nezbytný pro provoz infrastruktury (licence OS, přístupové licence),
standardní záruka.

Další bezpečnostní prvky
• SW, HW, licence, náklady na implementaci a integraci přímo související s
pořizovaným SW a HW
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66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“
 ZV na hlavní aktivity projektu: DPH

• pokud nemá žadatel jakožto plátce
DPH k podporovaným aktivitám nárok
na odpočet vstupu,
• je-li způsobilým výdajem plnění, ke
kterému se vztahuje,
• pokud je žadatel neplátce DPH
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66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“


ZV na vedlejší aktivity projektu:

• demolice budov v areálu školy, jejichž odstranění souvisí
s realizací projektu,
• pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do
budovy (např. elektronické zabezpečení vstupu do
budovy),
• úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení ZŠ a
přístřešky nevyžadující stavební povolení,
• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP,
autorský dozor),
• projektová dokumentace stavby, EIA,
• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací
projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových
řízení, zpracování studie proveditelnosti),
• nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby
součástí pořizovací ceny vybavení,
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66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“
 ZV na vedlejší aktivity projektu:
• povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel),
• DPH

• pokud nemá plátce DPH k podporovaným
vedlejším aktivitám nárok na odpočet
vstupu,
• je-li způsobilým výdajem plnění, ke
kterému se vztahuje,
• pokud je žadatel neplátce DPH
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66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“


Nezpůsobilé výdaje projektu:

• výdaje spojené s realizací části projektu, která zasahuje
mimo území ITI vymezené v integrované strategii ITI,
• výdaje na nákup nemovitostí mezi spojenými osobami
vymezenými v § 23 odst. 7 zákona o dani z příjmu, ve
znění pozdějších předpisů,
• výdaje na nákup nemovitostí nad cenu zjištěnou
znaleckým posudkem,
• výdaje na nákup pozemku nad stanovený limit 10 %
celkových způsobilých výdajů,
• nákup elektroniky a HW bez vazby na klíčové
kompetence
IROP,
odbornou
učebnu
počítačů,
konektivitu školy nebo kompenzační pomůcky,
• nákup vstupních karet pro vstup do budovy, které nejsou
určeny zaměstnancům,
• výdaje na podání žádosti o podporu a poradenství s tím
spojené
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66. VÝZVA IROP
Aktivita „Infrastruktura základních škol“


Nezpůsobilé výdaje projektu:

• herní prvky,
• parkoviště a parkovací místa,
• mobilní učebny bez vazby na oborné učebny pro klíčové
kompetence IROP,
• výdaje na výstavbu/rekonstrukce a vybavení škol a školních
budov bez vazby na hlavní aktivity projektu (např. stávající
kmenové učebny, sborovny, zázemí pro administrativní a řídící
pracovníky),
• výdaje na výstavbu/rekonstrukci tělocvičny,
• výdaje na výstavbu/rekonstrukci dopravních a víceúčelových
sportovních hřišť, bazénů,
• výdaje na zateplování, výměnu oken ve stávajících prostorách,
střechu, …
• výdaje na výstavbu/rekonstrukci venkovních učeben bez vazeb
na klíčové kompetence IROP
• běžné provozní a režijní výdaje,
• opravy a údržba atd.
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Závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ)
 Provádí CRR u integrovaných projektů, které ZS ITI doporučí k financování.
 Provedeno do 21 pracovních dnů od ukončení hodnocení formálních náležitostí,
přijatelnosti, věcného hodnocení ZS ITI.
 Eliminační kritéria (vždy odpověď „ANO“ x „NE“)

 Rozdělení kritérií na NAPRAVITELNÁ X NENAPRAVITELNÁ
 V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem
Nenapravitelné je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu
hodnocení. U projektu pak neprobíhá hodnocení dalších napravitelných
kritérií.

 V případě nesplnění jakéhokoliv Napravitelného kritéria přijatelnosti
a formálních náležitostí lze žadatele vyzvat k doplnění (max. 2x),
stanovená lhůta pro doplnění je 5 pracovních dnů.
 Výzva k doplnění odeslaná formou depeše v MS2014+.
 Datum odeslání depeše = datum doručení.
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Nenapravitelná kritéria ZOZ

Základní vzdělávání

 Projekt je v souladu s pravidly veřejné
podpory:
 Podpořeny budou projekty nezakládající
veřejnou podporu ve smyslu článku 107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Napravitelná kritéria ZOZ


Základní vzdělávání

Výsledky projektu jsou udržitelné:



Ve Studii proveditelnosti je popsáno, že bude zajištěna řádná
péče o
výstupy projektu v době udržitelnosti.



Výdaje na stavbu a vybavení
odpovídají tržním cenám:



v

rozpočtu

projektu

Ve Studii proveditelnosti je podrobně uvedeno, jakým způsobem
žadatel dokládá/popisuje stanovení ceny do rozpočtu projektu.
o Stanovení ceny
do rozpočtu projektu dle položkového
rozpočtu stavby a průzkumu trhu (u vybavení, které není
součástí položkového rozpočtu stavby).
o Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku
stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
o Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené
zakázky
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Napravitelná kritéria ZOZ

Základní vzdělávání

 Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je
zaměřeno na hlavní aktivitu projektu:

U každé položky rozpočtu bude uvedeno, zda se jedná o
hlavní nebo vedlejší aktivitu.

 V
hodnocení
eCBA/finanční
analýze
projekt
dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů.:


Pro projekty s CZV < 5 mil. Kč je kritérium NR.



U projektů s CZV > 5 mil. Kč → Je sledována čistá
současná hodnota v rámci Návratnosti investice pro
finanční analýzu (ukazatel FNPV_FA)


Kritérium je splněno, pokud je finanční
čistá současná hodnota < 0.
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Napravitelná kritéria ZOZ

Základní vzdělávání

 Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na
období 2015-2020
Žadatel
ve
Studii
proveditelnosti
popíše
vazbu
předkládaného projektu na konkrétní (relevantní)
záměry/kapitoly uvedené v Dlouhodobém záměru a
uvede, jak je daná problematika v projektu řešena.
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Napravitelná kritéria ZOZ




Základní vzdělávání

Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových
kompetencí: komunikace v cizích jazycích, technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními
technologiemi.
Žadatel ve Studii proveditelnosti popíše vazbu na příslušné
klíčové kompetence IROP, projekt musí být zaměřen alespoň
na jednu klíčovou kompetenci.




Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu
školy a připojení k internetu.
Žadatel uvede ve Studii proveditelnosti parametry konektivity
tak, aby bylo možné jejich porovnání se standardem
konektivity.
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Napravitelná kritéria ZOZ
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Základní vzdělávání

Kritéria pro příjem do zařízení nejsou diskriminační pro žádnou
skupinu uchazečů.
Žadatel popíše ve Studii proveditelnosti.

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a
segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a
žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a
žáci se zdrav. postižením, zdrav. znevýhodněním a se sociálním
znevýhodněním).

Žadatel ve Studii proveditelnosti uvede odpovědi na následující otázky:
o zda není budována přípravná třída,
o zda není budováno zařízení pro samostatně oddělené kapacity
pro žáky se zdravotním postižením,
o zda není budováno zařízení vzdělávající podle ŠVP upraveného
podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % žáků,
o zda nejsou budovány třídy, oddělení nebo studijní skupiny
zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení.

Ex-ante analýza rizik a ex-ante kontrola
Provádí Centrum pro regionální rozvoj.



Ověřuje se riziko:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

nezpůsobilosti výdajů
dvojího financování
ve veřejných zakázkách
nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu
nedovolené veřejné podpory
v udržitelnosti projektu
podvodu a korupčního jednání
realizovatelnosti projektu po věcné a finanční stránce
vzniku neočekávaných nebo nedovolených příjmů
nehospodárných a neefektivních aktivit a výdajů

Ex- ante kontrola

o Probíhá u projektů vybraných na základě výsledků ex-ante analýzy rizik
v souladu s kap. 3.6 Obecných pravidel.
o Možné krácení výdajů na základě výsledků kontroly.
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Výběr projektů a vydání právního aktu
Výběr projektů a příprava na vydání
právního aktu probíhá v souladu s
kapitolami 3.7 až 3.10 Obecných pravidel
u
žádostí,
které
úspěšně
prošly
předchozími fázemi hodnocení.
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Děkuji Vám za pozornost!
Ing. Dana Huterová
specialista pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
územní odbor IROP pro Olomoucký kraj
vedoucí oddělení hodnocení
e-mail: dana.huterova@crr.cz
telefon: +420 582 777 449
mobil: +420 734 166 392
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky

U Nákladového nádraží 3144/4, 130
00 Praha 3

tel.: +420
225 855 321

www.crr.cz
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Zadávání a kontrola
veřejných zakázek
Mgr. Barbora Dedková

 11. 7.

Zadávání veřejných zakázek
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Zadávání veřejných zakázek - předpisy
 Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou
stanovena v:
1) Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
– (pro zakázky zahájené od 1.10.2016)
2) Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014 – 2020 (MPZ) – veřejné
zakázky malého rozsahu (ZMR), zakázky vyšší hodnoty
(ZVH) – nové znění do 3. 4. 2017 (Příloha č. 3 Obecných
pravidel)
3) Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – kapitola 5 a
6 – další pravidla stanovená poskytovatelem dotace
4) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – nadlimitní
a podlimitní VZ (pro zakázky zahájené před 1.10.2016)
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Základní zásady zadávání zakázek
 Pokud příjemce podpory realizuje projekt
prostřednictvím zakázky na dodání zboží,
poskytnutí služeb nebo provedení stavebních
prací, je povinen řídit se
• principy transparentnosti, rovného
zacházení a nediskriminace, přiměřenosti
• a dále pak principy hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti (tzv. 3E) podle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole.
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MPZ – výše předpokládané hodnoty VZ
• Zakázka malého rozsahu (ZMR)
 předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2.000.000,- Kč
bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby a
6.000.000, Kč v případě stavebních prací

• Zakázka vyšší hodnoty (ZVH)
 předpokládaná hodnota činí více než 2.000.000,- Kč bez DPH a
6.000.000, Kč v případě stavebních prací
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MPZ – procesní postup
 Zadavatel může zadat zakázku:
• v otevřené výzvě nebo
• na elektronickém tržišti nebo
• v případě zakázek malého rozsahu v
uzavřené výzvě
• !VÝJIMKA! Příjemce, který není zadavatelem
podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace
poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než
50 % - VZ na stavební práce do 20 mil. Kč bez
DPH.
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MPZ – přílohy – NEZÁVAZNÉ
• Příloha č. 1 – Obchodní podmínky zakázek na stavební
práce
• Příloha č. 2 - Formulář oznámení výběrového řízení –
zadávací podmínky
• Příloha č. 3 - Protokol o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek
• Příloha č. 4 - Jmenování hodnotící komise/Pověření k
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
• Příloha č. 5 – Prohlášení ke střetu zájmů
• Příloha č. 6 – Podnět k zahájení správního řízení
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Obecná pravidla pro žadatele a příjemce –
požadavky při zadávání zakázek
• Povinná ustanovení smluvních podmínek:
 Označování účetních dokladů číslem projektu.
 Uvedení povinnosti dodavatele poskytovat informace a
dokumentaci oprávněným orgánům do roku 2028.
 Ustanovení o archivaci dokladů do roku 2028.
• Soulad předmětu VZ s obsahem projektu - nezakazuje ale
přítomnost nezpůsobilých výdajů (např. servisní služby –
funkční celek!)
• Povinnosti příjemců v oblasti publicity se nevztahují na
dokumentaci o zakázce (zadávací dokumentace, protokoly z
jednání komisí apod.)“.
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Kontrola zakázek v IROP
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Informace o procesu konzultací/kontroly výběrových
řízení
• Centrum v návaznosti na fázi projektového cyklu
provádí:
•

odborné konzultace dílčích nejasností (jsou poskytovány pouze v případě disponibilních

•

kontroly veřejné zakázky (VZ)

kapacit Centra, a to po interním vyhodnocení významu konzultované zakázky)

• Fáze projektového cyklu z pohledu VZ:
•
•
•

před podáním projektové žádosti
po podání projektové žádosti – před rozhodným okamžikem
po podání projektové žádosti – po rozhodném okamžiku
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Informace o procesu konzultací/kontroly výběrových řízení
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Informace o procesu konzultací/kontroly výběrových řízení
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Kontrola zakázek v IROP
1. Povinnosti stanovují Obecná pravidla pro
žadatele a příjemce (zejm. kapitola 5 Investiční
plánování a zadávání zakázek) + Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (lhůty, finanční
opravy…)
2. Kontrola VZ probíhá průběžně ve 3. (+ 2) fázích
3. Relevantní dokumentaci o zakázce zadavatel
předkládá prostřednictvím MS2014+
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Proces kontroly ve vztahu k průběhu VZ
1. Fáze = kontrola zadávacích podmínek VZ
- předložení zadávacích podmínek VZ k
posouzení a konzultaci CRR 10 pracovních dní
před
plánovaným
zahájením
zadávacího/výběrového řízení
- pro zakázky zadávané dle zákona a ZVH se
jedná o povinnost, pro ZMH se jedná o
doporučení
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Proces kontroly ve vztahu k průběhu VZ
 2. Fáze = kontrola průběhu zad. řízení před
uzavřením smlouvy
- předložení dokumentace k průběhu zadávacího řízení
před uzavřením smlouvy na plnění zakázky ke kontrole
CRR
- pro zakázky zadávané dle zákona a ZVH se jedná o
povinnost, pro ZMH se jedná o doporučení
- kontroluje se kompletní dokumentace, vítězná nabídka
a nabídky všech vyloučených uchazečů
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Proces kontroly ve vztahu k průběhu VZ

 3. Fáze = kontrola dokončení zadávacího řízení

- musí proběhnout vždy před schválením první žádosti o
platbu
- po dokončení kontroly je zasíláno stanovisko CRR ke
kontrole

68

Proces kontroly ve vztahu k průběhu VZ

 4. Fáze = kontrola dodatku ke smlouvě
před jeho uzavřením
- dle Pravidel je stanovena povinnost předložit
dodatek ke smlouvě před jeho uzavřením ke
kontrole CRR
- pro zakázky zadávané dle zákona a ZVH se
jedná o povinnost, pro ZMH se jedná o
doporučení
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Proces kontroly ve vztahu k průběhu VZ

 5. Fáze = kontrola uzavřeného dodatku
- musí proběhnout vždy před schválením
nejbližší (zpravidla první) žádosti o platbu
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Děkuji za pozornost.

Mgr. Barbora Dedková

územní odbor IROP pro Olomoucký kraj
oddělení realizace
odborný rada - specialista na administraci veřejných zakázek
Telefon: 582 777 447
Mobil: 736 513 508
E-mail: barbora.dedkova@crr.cz

Centrum pro regionální rozvoj České
republiky

U Nákladového nádraží 3144/4, 130
00 Praha 3

tel.: +420
225 855 321

www.crr.cz
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