Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných
prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) – ITI Hradeckopardubická aglomerace platná od 25.11.2016
Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Název kritéria

Žádost o podporu je podána v předepsané
formě.

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
Hradecko-pardubické
aglomerace (dále jen ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace).

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro
řízení výzev, hodnocení
a výběr projektů

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

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 splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti
s přílohami).
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 – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle
výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace, které obsahově
splňují náležitosti, požadované ve specifických pravidlech
pro žadatele a příjemce a ve výzvě ZS ITI.
NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle
výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace nebo doložené
přílohy
obsahově
nesplňují
náležitosti,
požadované
ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě
ZS ITI.

Referenční dokument

 žádost o podporu
 specifická pravidla
pro žadatele a příjemce

 žádost o podporu
 příloha žádosti – pověření

 text výzvy ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace
 žádost o podporu
 přílohy žádosti o podporu
 specifická pravidla
pro žadatele a příjemce
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ANO – Byla ukončena zadávací a výběrová řízení na hlavní
aktivity projektu:
a)

b)

Byla ukončena zadávací a výběrová řízení
na hlavní aktivity projektu a k žádosti
o podporu
byly
doloženy
uzavřené
smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy.

potřebnost
účelnost

V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 %
hlavních aktivit (dle výše způsobilých výdajů na hlavní
aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti),
byly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo
na stavební práce.
V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních
aktivit (dle výše způsobilých výdajů na hlavní aktivity
v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti), byly
doloženy všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.

NE – Nebyla ukončena zadávací a výběrová řízení na hlavní
aktivity projektu:
a)

b)

V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 %
hlavních aktivit (dle výše způsobilých výdajů na hlavní
aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti),
nebyly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo
na stavební práce.
V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních
aktivit (dle výše způsobilých výdajů na hlavní aktivity
v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti), nebyly
doloženy všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.

 žádost o podporu
 smlouvy s vybranými
dodavateli

NERELEVANTNÍ – Ve výzvě ZS ITI Hradecko-pardubické
aglomerace nebyla stanovena povinnost ukončit zadávací řízení
na hlavní aktivitu projektu před předložením žádosti o podporu
nebo stavební práce tvoří méně než 40 % hlavních aktivit
a dodávky tvoří méně než 60 % hlavních aktivit projektu.
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Obecná kritéria přijatelnosti pro integrované projekty ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Název kritéria

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli
a podporovanými aktivitami výzvy ZS ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu
pro řízení výzev,
hodnocení a výběr
projektů

potřebnost
účelnost

soulad s horizontálními
kritérii
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy
ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

potřebnost
účelnost

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické
aglomerace.
NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
specifického cíle IROP a výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické
aglomerace.

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.
NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

efektivnost

Žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl
a výzvu ZS ITI Hradecko-pardubické
aglomerace.

Projekt respektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů,
pokud jsou výzvou ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace stanoveny.

potřebnost

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro
příslušný specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace.

účelnost

NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro
příslušný specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace.

efektivnost

ANO – Projekt respektuje hranici minimálních a maximálních
celkových způsobilých výdajů.

účelnost
hospodárnost

NE – Projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních
celkových způsobilých výdajů.

Referenční dokument

 text výzvy ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace
 specifická pravidla
pro žadatele a příjemce
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 text výzvy ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace
 specifická pravidla
pro žadatele a příjemce
 studie proveditelnosti
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace
 text výzvy ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace
 specifická pravidla
pro žadatele a příjemce
 žádost o podporu
 doklad o právní subjektivitě
žadatele
 text výzvy ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace
 rozpočet projektu
 specifická pravidla
pro žadatele a příjemce
 studie proveditelnosti
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NERELEVANTNÍ – Výzvou ZS ITI Hradecko-pardubické
aglomerace nebyly hranice stanoveny.

Projekt respektuje limity způsobilých
výdajů, pokud jsou stanoveny.

efektivnost

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.

účelnost

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.

hospodárnost

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z
horizontálních priorit IROP (udržitelný
rozvoj,
rovné
příležitosti
a
zákaz
diskriminace, rovnost mužů a žen).

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

Potřebnost
odůvodněná.

realizace

projektu

soulad s horizontálními
kritérii

proveditelnost
účelnost

je

Statutární zástupce žadatele je trestně
bezúhonný.

NERELEVANTNÍ – Limity nebyly stanoveny.

riziko podvodu

text výzvy ŘO IROP
text výzvy ZS ITI
rozpočet projektu
specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce
 studie proveditelnosti

ANO – Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních
priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv).




NE – Projekt má negativní vliv na některou z horizontálních
priorit IROP.



žádost o podporu
doklad o posouzení vlivu
projektu na životní prostředí
(dále jen EIA)
studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti

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.
ANO – Žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu a ta je
v souladu se Strategií a se zněním výzvy ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace.

potřebnost






NE – Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu nebo ze
zdůvodnění vyplývá, že realizace projektu není v souladu se
Strategií a se zněním výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické
aglomerace.
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.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace
 výzva ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace

 čestné prohlášení - žadatelé,
kteří nedokládají identifikaci
 výpis z trestního rejstříku –
podnikatelské subjekty
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Žádost o podporu odpovídá projektovému
záměru, ke kterému vydal své vyjádření
Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické
aglomerace (dále ŘV ITI).

Projekt
je
v souladu
s tematickým
zaměřením
Strategie
ITI
Hradeckopardubické
aglomerace,
strategickým
cílem a některým z jeho specifických cílů,
opatření a podopatření.

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v
údajích: žadatel, popis projektu, hodnoty indikátorů. Zároveň
výše dotace z EU v žádosti o podporu nepřevyšuje částku
uvedenou v projektovém záměru.
riziko podvodu

účelnost

hospodárnost

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům
projektu.

účelnost

Projekt bude realizován na území
Hradecko-pardubické aglomerace.

ANO - Projekt je v souladu s tematickým zaměřením Strategie
ITI Hradecko-pardubické aglomerace, strategickým cílem a
některým z jeho specifických cílů, opatření a podopatření.
NE - Projekt není v souladu s tematickým zaměřením Strategie
ITI Hradecko-pardubické aglomerace, strategickým cílem a
některým z jeho specifických cílů, opatření a podopatření.
ANO – Požadovaná dotace z EFRR v žádosti o podporu
nepřevyšuje volnou finanční alokaci z EFRR výzvy ZS ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

Požadovaná dotace v žádosti o podporu
nepřevyšuje volnou finanční alokaci
z EFRR dané výzvy ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace.

Projekt se podílí na naplnění indikátorů
příslušného
opatření
ITI
Hradeckopardubické aglomerace a dané výzvy ZS ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

NE - Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují
v některém z údajů: žadatel, popis projektu, hodnoty indikátorů,
nebo výše dotace z EU v žádosti o podporu převyšuje částku
uvedenou v projektovém záměru.

účelnost

účelnost
potřebnost

NE – Požadovaná dotace z EFRR v žádosti o podporu
převyšuje volnou finanční alokaci z EFRR výzvy ZS ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.
ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.
NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu.
ANO - Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného
opatření a dané výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
NE - Projekt se nepodílí na naplnění indikátorů příslušného
opatření a dané výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
ANO – Z informací obsažených v žádosti o podporu vyplývá, že
projekt bude realizován na území Hradecko-pardubické
aglomerace.






žádost o podporu
vyjádření řídícího výboru ITI
projektový záměr
čestné prohlášení žadatele
o souladu žádosti o podporu
s projektovým záměrem,
projednaným ŘV ITI

 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace

 text výzvy ZS ITI Hradeckopardubické aglomerace
 žádost o podporu
 rozpočet projektu
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace
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NE - Z informací obsažených v žádosti o podporu nevyplývá, že
projekt bude realizován na území Hradecko-pardubické
aglomerace.
ANO – Z informací obsažených v žádosti o podporu vyplývá, že
příjemce
do 19ti měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti
o platbu minimálně ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů
projektu,
do 31 měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti
o platbu minimálně ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů
projektu,
do 43 měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti
o platbu minimálně ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů
projektu,

Projekt je v souladu s finančním plánem
Strategie
ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace.

do 55ti měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti
o platbu minimálně ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů
projektu
proveditelnost

a do 67mi měsíců od předložení žádosti o podporu předloží
žádosti o platbu minimálně ve výši 50 % celkových způsobilých
výdajů projektu.

 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace

NE - Z informací obsažených v žádosti o podporu vyplývá, že
příjemce
do 19ti měsíců od předložení žádosti o podporu nepředloží
žádosti o platbu minimálně ve výši 10 % celkových způsobilých
výdajů projektu,
do 31 měsíců od předložení žádosti o podporu nepředloží
žádosti o platbu minimálně ve výši 20 % celkových způsobilých
výdajů projektu,
do 43 měsíců od předložení žádosti o podporu nepředloží
žádosti o platbu minimálně ve výši 30 % celkových způsobilých
výdajů projektu,
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do 55ti měsíců od předložení žádosti o podporu nepředloží
žádosti o platbu minimálně ve výši 40 % celkových způsobilých
výdajů projektu
a do 67mi měsíců od předložení žádosti o podporu nepředloží
žádosti o platbu minimálně ve výši 50 % celkových způsobilých
výdajů projektu.
NERELEVANTNÍ - Ve výzvě ZS ITI Hradecko-pardubické
aglomerace nebyla stanovena povinnost souladu finančního
plánu projektu s finančním plánem Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace.
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Kritéria podle specifických cílů pro integrované projekty ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Specifický cíl 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Aspekt hodnocení
podle Metodického
pokynu pro řízení
výzev, hodnocení a
výběr projektů

Název kritéria

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY – SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Projekt má vazbu na aktivitu Cyklodoprava
v rámci specifického cíle 1.1, opatření 1.1.4
Nemotorová doprava.

účelnost
potřebnost

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že projekt bude
realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byl realizován nebo je
plánován projekt na aktivitu Cyklodoprava, v rámci naplňování Strategie ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, opatření č. 1.1.4 Nemotorová doprava.
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplývá, že projekt bude
realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byl realizován nebo je
plánován projekt na aktivitu Cyklodoprava, v rámci naplňování Strategie ITI
Hradecko-pardubické aglomerace opatření č. 1.1.4 Nemotorová doprava.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 zápis z pracovní
skupiny ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy.

Projekt má silnou vazbu na opatření
specifického cíle 1.1 Přestupní uzly
v aglomeraci
(č.
opatření
1.1.2)
a na opatření
Dopravní
telematika
(č. opatření 1.1.3).

účelnost
potřebnost

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že projekt bude
realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována
nebo je plánována realizace projektu v rámci naplňování Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace, v opatření Přestupní uzly v aglomeraci (č. opatření
1.1.2) a Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3), viz koincidenční matice vazeb
mezi opatřeními specifického cíle 1.1.
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplývá, že projekt bude
realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována
nebo je plánována realizace projektu v rámci naplňování Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace, opatření Přestupní uzly v aglomeraci (č. opatření 1.1.2)
a Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3), viz koincidenční matice vazeb mezi
opatřeními specifického cíle 1.1.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 zápis z pracovní
skupiny ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy.
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aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
aktivita CYKLODOPRAVA - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Projekt má vazbu na aktivitu Bezpečnost
dopravy, specifického cíle 1.1, opatření
1.1.4 Nemotorová doprava.

účelnost
potřebnost

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že projekt bude
realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována
nebo je plánována realizace projektu na aktivitu Bezpečnost dopravy v rámci
naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, opatření č. 1.1.4
Nemotorová doprava.
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplývá, že projekt bude
realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována
nebo je plánována realizace projektu na aktivitu Bezpečnost dopravy v rámci
naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, opatření č. 1.1.4
Nemotorová doprava.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 zápis z pracovní
skupiny ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Cyklodoprava.

Projekt má silnou vazbu na opatření
specifického cíle 1.1 Přestupní uzly
v aglomeraci
(č.
opatření
1.1.2)
a na
patření
Dopravní
telematika
(č. opatření 1.1.3).

účelnost
potřebnost

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že alespoň úsek projektu
bude realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována
nebo je plánována realizace projektu v rámci naplňování Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace, v opatření Přestupní uzly v aglomeraci (č. opatření
1.1.2) a Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3), viz koincidenční matice vazeb
mezi opatřeními specifického cíle 1.1.
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplývá, že projekt bude
realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována nebo
je plánována realizace projektu v rámci naplňování Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace, v opatření Přestupní uzly v aglomeraci (č. opatření
1.1.2) a Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3), viz koincidenční matice vazeb
mezi opatřeními specifického cíle 1.1.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 zápis z pracovní
skupiny ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Cyklodoprava.
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Projekt
je
zaměřen
na
výstavbu
nebo modernizaci cyklostezky, která je
součástí nebo přímo navazuje na ucelenou
síť
stávajících
nebo
plánovaných
cyklostezek nebo cyklotras.

účelnost
potřebnost

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá, že projekt je
zaměřen na výstavbu nebo modernizaci cyklostezky, která je součástí
nebo přímo navazuje na ucelenou síť stávajících nebo plánovaných
cyklostezek nebo cyklotras.
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá, že projekt je
zaměřen na výstavbu nebo modernizaci cyklostezky, která je součástí
nebo přímo navazuje na ucelenou síť stávajících nebo plánovaných
cyklostezek nebo cyklotras.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Cyklodoprava.

ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a žádosti o podporu
vyplývá, že realizace projektu přispěje ke snížení hlukové a emisní zátěže.
Projekt přispívá ke snížení hlukové a emisní
zátěže.

soulad s
horizontálními
kritérii

NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a žádosti o podporu
nevyplývá, že realizace projektu přispěje ke snížení hlukové a emisní zátěže.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Cyklodoprava.

 Národní strategie
rozvoje cyklistické
dopravy ČR pro léta
2013 – 2020
(v případě
cyklostezky, která se
podílí na propojení
jádrových měst)
 Plán rozvoje
infrastruktury
pro cyklisty
v Pardubicích,
vydáno únor 2013
 Aktuální Územní plán
města Hradec
Králové
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 projektová
dokumentace stavby
 Stanovisko
Ministerstva
životního prostředí
podle zákona
č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů
na životní prostředí
k návrhu koncepce
„Strategie
integrované územní
investice Hradeckopardubické
aglomerace“ (dále
jen SEA ke Strategii
ITI Hradecko-
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pardubické
aglomerace)

aktivita CYKLODOPRAVA - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
aktivita NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu,
jsou upravená pro přepravu osob
se sníženou
schopností
pohybu
a orientace.

ANO – Ve studii proveditelnosti jsou popsány technické parametry vozidel
odpovídající jejich přizpůsobení osobám se sníženou schopností pohybu
a orientace.
účelnost
potřebnost

NE – Ve studii proveditelnosti nejsou popsány technické parametry vozidel
odpovídající jejich přizpůsobení osobám se sníženou schopností pohybu
a orientace.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Nízkoemisní a bezemisní
vozidla.

Realizace projektu přispěje ke snížení emisí
polétavého prachu do ovzduší.

účelnost

ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a žádosti o podporu
vyplývá, že realizace projektu přispěje ke snížení emisí polétavého prachu
do ovzduší.

soulad
s horizontálními
kritérii

NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a žádosti o podporu
nevyplývá, že realizace projektu přispěje ke snížení emisí znečišťujících látek
do ovzduší.
NERELEVANTNÍ – Předmětem projektu je nahrazení stávajících trolejbusů
za nové nebo projekt není zaměřen na aktivitu Nízkoemisní a bezemisní vozidla.

Projekt má silnou vazbu na opatření
specifického cíle 1.1 Přestupní uzly v
aglomeraci (č. opatření 1.1.2) a na opatření
Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3).

účelnost
potřebnost

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že pořízená vozidla
v rámci přepravního procesu najedou v době udržitelnosti více než 50 %
vozokilometrů na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována
nebo je plánována realizace projektu v rámci naplňování Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace, v opatření Přestupní uzly v aglomeraci a Dopravní
telematika, viz koincidenční matice vazeb mezi opatřeními specifického cíle 1.1.
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplývá, že pořízená vozidla
v rámci přepravního procesu najedou v době udržitelnosti více než 50 %
vozokilometrů na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 SEA ke Strategii ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 zápis z pracovní
skupiny ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
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nebo je plánována realizace projektu v rámci naplňování Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace, v opatření Přestupní uzly v aglomeraci a Dopravní
telematika, viz koincidenční matice vazeb mezi opatřeními specifického cíle 1.1.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Nízkoemisní a bezemisní
vozidla.

aktivita NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
aktivita – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Projekt má silnou vazbu na opatření
specifického cíle 1.1 Ekologická veřejná
doprava (č. opatření 1.1.1) a Přestupní uzly
v aglomeraci (č. opatření 1.1.2).

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že vozidla
s odbavovacími terminály pořízenými z projektu najedou v rámci přepravního
procesu v době udržitelnosti více než 50 % vozokilometrů na území obce (dle
§ 18 zákona o obcích), kde byla realizována nebo je plánována realizace
projektu v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
v opatření Přestupní uzly v aglomeraci a Ekologická veřejná doprava, viz
koincidenční matice vazeb mezi opatřeními specifického cíle 1.1.
účelnost
potřebnost

NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplývá, že vozidla
s odbavovacími terminály pořízenými z projektu najedou v rámci přepravního
procesu v době udržitelnosti více než 50 % vozokilometrů na území obce (dle
§ 18 zákona o obcích), kde byla realizována nebo je plánována realizace
projektu v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
v opatření Přestupní uzly v aglomeraci a Ekologická veřejná doprava, viz
koincidenční matice vazeb mezi opatřeními specifického cíle 1.1.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 zápis z pracovní
skupiny ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Součástí projektu není pořízení odbavovacích terminálů
nebo projekt není zaměřen na aktivitu Telematika pro veřejnou dopravu.
Projekt zohledňuje specifické potřeby osob
se sníženou schopností pohybu a orientace
v přístupu k aplikacím nebo službám
inteligentního dopravního systému.

účelnost
soulad
s horizontálními
kritérii

ANO – Zohlednění potřeb osob se sníženou schopností pohybu a orientace je
popsána ve studii proveditelnosti.
NE – Zohlednění potřeb osob se sníženou schopností pohybu a orientace není
popsáno ve studii proveditelnosti.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Telematika pro veřejnou
dopravu.




žádost o podporu
studie
proveditelnosti
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aktivita – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
aktivita TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že realizace projektu
vybudování, resp. modernizace terminálu přímo navazuje na stávající
či plánovanou infrastrukturu v rámci alespoň dvou opatření z následujících:

Projekt má silnou vazbu alespoň na dvě
opatření v rámci stávající nebo plánované
infrastruktury specifického cíle 1.1:
Ekologická veřejná doprava (č. opatření
1.1.1), včetně železniční

-

Ekologická veřejná doprava (č. opatření 1.1.1), včetně železniční,
Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3),
Nemotorová doprava (č. opatření 1.1.4)

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
viz koincidenční matice vazeb mezi opatřeními specifického cíle 1.1.
účelnost
potřebnost

Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3)
Nemotorová doprava (č. opatření 1.1.4).

NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní
skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplývá, že realizace projektu
vybudování, resp. modernizace terminálu přímo navazuje na stávající
či plánovanou infrastrukturu v rámci alespoň dvou opatření z následujících:
-

Ekologická veřejná doprava (č. opatření 1.1.1), včetně železniční,
Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3),
Nemotorová doprava (č. opatření 1.1.4)

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 zápis z pracovní
skupiny ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
viz koincidenční matice vazeb mezi opatřeními specifického cíle 1.1.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Terminály a parkovací
systémy.

Projekt podporuje přestavbu stávajících již
využívaných ploch oproti novým záborům
půdního fondu.

soulad
s horizontálními
kritérii

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá, že realizace
projektu je zaměřena převážně na využití stávajících již využívaných ploch
a nedochází k novým záborům půdního fondu v rozsahu větším než 20 %
celkové plochy projektu.
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá, že realizace
projektu je zaměřena převážně na využití stávajících již využívaných ploch
a nedochází k novým záborům půdního fondu v rozsahu větším než 20 %
celkové plochy projektu.

 žádost o podporu
 projektová
dokumentace stavby
 studie
proveditelnosti
 SEA ke Strategii ITI
Hradeckopardubické
aglomerace
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NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Terminály a parkovací
systémy.

aktivita TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
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Specifický cíl 2.4 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Název kritéria

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro
řízení výzev, hodnocení a
výběr projektů

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

aktivita INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu na specifický cíl 2.2
Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu
aglomerace, tzn., v době udržitelnosti projektu bude příjemce
plnit minimálně jednu z aktivit:
-

spolupráce SŠ a VOŠ s VŠ;
stáže pedagogů a studentů ve firmách;
spolupráce firem a škol na úpravě profilů absolventů)

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1 a 2.2.
Projekt má silnou vazbu na specifický cíl 2.2
Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační
základnu aglomerace.

účelnost
potřebnost

NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu na specifický cíl 2.2
Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu
aglomerace, tzn., v době udržitelnosti projektu bude příjemce
plnit minimálně jednu z aktivit:
-

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace

spolupráce SŠ a VOŠ s VŠ;
stáže pedagogů a studentů ve firmách;
spolupráce firem a škol na úpravě profilů absolventů),

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1 a 2.2.
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen pouze na zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu nebo není zaměřen
na aktivitu infrastruktura středních a vyšších odborných škol.
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ANO – Žadatel ve studii proveditelnosti popsal způsob, jak bude
v udržitelnosti v průběhu školního roku spolupracovat se:
-

-

Žadatel v projektu popsal spolupráci se základní
školou nebo s Centrálními polytechnickými
dílnami v aglomeraci v rámci plnění Strategie
ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

ZŠ, jejíž projekt byl podpořen v rámci ITI nebo
ZŠ, která dle zápisu z pracovní skupiny ITI Hradeckopardubické aglomerace plánuje předložit projekt v rámci ITI
nebo
Centrálními polytechnickými dílnami (v případě, že budou
realizovány),

v rámci naplňování
aglomerace.
účelnost
potřebnost

Strategie

ITI

Hradecko-pardubické

NE – Žadatel ve studii proveditelnosti nepopsal způsob, jak bude
v udržitelnosti v průběhu školního roku spolupracovat s:
-

-

ZŠ, jejíž projekt byl podpořen v rámci ITI nebo
ZŠ, která dle zápisu z pracovní skupiny ITI Hradeckopardubické aglomerace plánuje předložit projekt v rámci ITI
nebo
Centrálními polytechnickými dílnami (v případě, že budou
realizovány),

v rámci naplňování
aglomerace.

Strategie

ITI

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace

Hradecko-pardubické

NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na
infrastruktura středních a vyšších odborných škol.

aktivitu

ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt je zaměřen na rekonstrukci či výstavbu a pořízení
vybavení odborných učeben spadající do následujících
vzdělávacích oborů:
Projekt je zaměřen na rekonstrukci či výstavbu
odborných učeben a pořízení vybavení
v oblastech technických, řemeslných oborů,
přírodních věd nebo práce s digitálními
technologiemi.

účelnost
potřebnost

oblast technických oborů,
řemeslných oborů,
přírodních věd,
práce s digitálními technologiemi,
NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že projekt je zaměřen na rekonstrukci či výstavbu a pořízení
vybavení odborných učeben spadající do následujících
vzdělávacích oborů:
-

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Podporované obory
klíčových kompetencí
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

oblast technických oborů,
řemeslných oborů,
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přírodních věd,
práce s digitálními technologiemi,
v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen pouze na zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu nebo není zaměřen
na aktivitu infrastruktura středních a vyšších odborných škol.
ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt je zaměřen na zajištění vnitřní konektivity škol
a připojení internetu, v rámci naplňování Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické
vzdělávání a ICT konektivita škol a školských zařízení.
Projekt je zaměřen na zajištění
konektivity škol a připojení internetu.

vnitřní

účelnost
potřebnost

NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt není zaměřen na zajištění vnitřní konektivity škol
a připojení internetu, v rámci naplňování Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické
vzdělávání a ICT konektivita škol a školských zařízení.

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ - Projekt je zaměřen pouze na rekonstrukci
či výstavbu odborných učeben v oblastech technických,
řemeslných oborů, přírodních věd nebo není zaměřen na aktivitu
infrastruktura středních a vyšších odborných škol.
ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt zahrnuje alespoň jednu z následujících oblastí
zajišťujících rovný přístup ke vzdělávání:
-

Projekt zajistí rovný přístup ke vzdělávání.

účelnost
potřebnost

-

stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze
- nad rámec základního požadavku na bezbariérovost
uvedeného ve výzvě ŘO;
pořízení
kompenzačních
pomůcek
nebo
kompenzačního vybavení

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti
nevyplývá, že projekt zahrnuje alespoň jednu z následujících
oblastí zajišťujících rovný přístup ke vzdělávání:

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 projektová
dokumentace stavby
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
 vyhláška č.398/2009
Sb. o obecných
technických
požadavcích
zabezpečujících
bezbariérové užívání
staveb
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-

-

stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze
- nad rámec základního požadavku na bezbariérovost
uvedeného ve výzvě ŘO;
pořízení
kompenzačních
pomůcek
nebo
kompenzačního vybavení

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen pouze na zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu nebo není zaměřen
na aktivitu Infrastruktura středních a vyšších odborných škol.
ANO - Projekt je v souladu s příslušným krajským akčním
plánem vzdělávání.
Projekt je
vzdělávání.

v souladu

s

akčním

plánem

potřebnost




NE - Projekt není v souladu s příslušným krajským akčním
plánem vzdělávání.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na
infrastruktura středních a vyšších odborných škol.

aktivitu


žádost o podporu
krajský akční plán
vzdělávání nebo
seznam projektových
záměrů pro investiční
intervence
studie proveditelnosti

ANO - Součástí projektu jsou stavební úpravy přispívající
k bezbariérovosti zařízení nebo pořízení speciálního vybavení
nebo kompenzačních pomůcek.

Projekt
zajistí
fyzickou
dostupnost
a bezbariérovost vzdělávacích zařízení.

účelnost

NE - Součástí projektu nejsou stavební úpravy přispívající
k bezbariérovosti zařízení, pořízení speciálního vybavení,
kompenzačních pomůcek.
NERELEVANTNÍ – Zařízení již je bezbariérové nebo je
bezbariérovost zařízení dle nařízení vlády 211/2010 Sb.
v platném znění - o soustavě oborů v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání nerelevantní nebo projekt není
zaměřen na aktivitu infrastruktura středních a vyšších odborných
škol.





žádost o podporu
studie proveditelnosti
projektová
dokumentace stavby

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy.
Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy.

účelnost

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu nové školy.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na
infrastruktura středních a vyšších odborných škol.

aktivitu




žádost o podporu
studie proveditelnosti
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aktivita INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
aktivita INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
ANO – Žadatel ve studii proveditelnosti popsal formu spolupráce
v době udržitelnosti s:
-

jinými školami v aglomeraci nebo
školskými zařízeními v aglomeraci nebo
zaměstnavateli,

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
Projekt přispěje k vzájemné spolupráci
škol/školských
zařízení
v aglomeraci
nebo spolupráci škol se zaměstnavateli.

účelnost
potřebnost

NE - Žadatel ve studii proveditelnosti nepopsal formu spolupráce
v průběhu školního roku s:
-

jinými školami v aglomeraci nebo
školskými zařízeními v aglomeraci nebo
zaměstnavateli,





žádost o podporu
studie proveditelnosti
Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen pouze na zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu nebo není zaměřen
na aktivitu Infrastruktura základních škol.

Žadatel
popsal spolupráci s Centrálními
polytechnickými dílnami v aglomeraci v rámci
plnění klíčové intervence Strategie ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

účelnost
potřebnost

ANO – Žadatel ve studii proveditelnosti popsal způsob, jak bude
v udržitelnosti projektu v průběhu školního roku spolupracovat
s Centrálními polytechnickými dílnami v aglomeraci (v případě,
že budou realizovány) v rámci plnění klíčové intervence
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
NE – Žadatel ve studii proveditelnosti nepopsal způsob, jak bude
v udržitelnosti projektu v průběhu školního roku spolupracovat
s Centrálními polytechnickými dílnami v aglomeraci (v případě,
že budou realizovány) v rámci plnění klíčové intervence
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
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NERELEVANTNÍ – Projekt
infrastruktura základních škol.

není

zaměřen

na

aktivitu

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu na specifický cíl 2.2
Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu
aglomerace, tzn., příjemce bude v době udržitelnosti plnit
minimálně jednu z aktivit:
-

spolupráce ZŠ se SŠ nebo VOŠ nebo VŠ;
stáže pedagogů a žáků ve firmách,

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1 a 2.2.
Projekt má silnou vazbu na specifický cíl 2.2
Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační
základnu aglomerace.

účelnost
potřebnost

NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu na specifický cíl 2.2
Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu
aglomerace, tzn., příjemce bude v době udržitelnosti plnit
minimálně jednu z aktivit:
-





žádost o podporu
studie proveditelnosti
Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

spolupráce ZŠ se SŠ nebo VOŠ nebo VŠ;
stáže pedagogů a žáků ve firmách;
spolupráce firem a škol na úpravě profilů absolventů),

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1 a 2.2.
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen pouze na zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu nebo není zaměřen
na aktivitu Infrastruktura základních škol.
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Projekt je zaměřen na rekonstrukci či výstavbu
a pořízení vybavení odborných učeben
v oblastech technických, řemeslných oborů,
přírodních věd nebo práce s digitálními
technologiemi.

účelnost
potřebnost

ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt je zaměřen na rekonstrukci či výstavbu odborných
učeben a pořízení vybavení spadající do následujících
vzdělávacích oborů dle Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání:
matematika a její aplikace,
fyzika,
zeměpis,
chemie,
přírodopis,
člověk a svět práce,
environmentální výchova,
NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti
nevyplývá, že projekt je zaměřen na rekonstrukci či výstavbu
odborných
učeben
a
pořízení
vybavení
spadající
do následujících
vzdělávacích
oborů
dle
Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
matematika a její aplikace,
fyzika,
zeměpis,
chemie,
přírodopis,
člověk a svět práce,
environmentální výchova,
v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Rámcový vzdělávací
program pro základní
vzdělávání
Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen pouze na zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu nebo není zaměřen
na aktivitu infrastruktura základních škol.

Projekt je zaměřen na zajištění
konektivity škol a připojení k internetu.

vnitřní

účelnost
potřebnost

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt je zaměřen na zajištění vnitřní konektivity škol
a připojení k internetu, v rámci naplňování Strategie ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické
vzdělávání a ICT konektivita škol a školských zařízení.

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
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NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt není zaměřen na zajištění vnitřní konektivity škol
a připojení k internetu, v rámci naplňování Strategie ITI
Hradecko-pardubické aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické
vzdělávání a ICT konektivita škol a školských zařízení.
NERELEVANTNÍ - Projekt je zaměřen pouze na rekonstrukci
či výstavbu odborných učeben v oblastech technických,
řemeslných oborů, přírodních věd nebo není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura základních škol.
ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt zahrnuje alespoň jednu z následujících oblastí
zajišťujících rovný přístup ke vzdělávání:
-

-

stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze
- nad rámec základního požadavku na bezbariérovost
uvedeného ve výzvě ŘO;
pořízení
kompenzačních
pomůcek
nebo
kompenzačního vybavení

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
Projekt zajistí rovný přístup ke vzdělávání.

účelnost
potřebnost

NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti
nevyplývá, že projekt zahrnuje alespoň jednu z následujících
oblastí zajišťujících rovný přístup ke vzdělávání:
-

-

stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze
- nad rámec základního požadavku na bezbariérovost
uvedeného ve výzvě ŘO;
pořízení
kompenzačních
pomůcek
nebo
kompenzačního vybavení

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI
Hradecko-pardubické
aglomerace
 projektová
dokumentace stavby
vyhláška č.398/2009
Sb. o obecných
technických
požadavcích
zabezpečujících
bezbariérové užívání
staveb

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen pouze na zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu nebo není zaměřen
na aktivitu infrastruktura základních škol.
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ANO - Projekt je v souladu s příslušným akčním plánem.
Projekt je
vzdělávání.

v souladu

s

akčním

plánem

potřebnost



žádost o podporu
místní akční plán
do roku 2023
nebo Strategický
rámec schválený
Řídícím výborem MAP
studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti



seznam schválených
projektů z Národního
fondu pro podporu
pro podporu MŠ a ZŠ

NE - Projekt není v souladu s příslušným akčním plánem.
NERELEVANTNÍ – Projekt
infrastruktura základních škol.

není

zaměřen

na

aktivitu

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy.
Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy.

účelnost
potřebnost

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu nové školy.
NERELEVANTNÍ – Projekt
infrastruktura základních škol.

není

zaměřen

na

aktivitu

ANO - Součástí projektu jsou stavební úpravy přispívající
k bezbariérovosti zařízení nebo pořízení speciálního vybavení
nebo kompenzačních pomůcek.
Projekt
zajistí
fyzickou
dostupnost
a bezbariérovost vzdělávacích zařízení.

účelnost

NE - Součástí projektu nejsou stavební úpravy přispívající
k bezbariérovosti zařízení, pořízení speciálního vybavení,
kompenzačních pomůcek.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
infrastruktura základních škol nebo je již zařízení bezbariérové.
ANO - Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu
MŠ a ZŠ na stejné výdaje.

Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro
podporu MŠ a ZŠ.

potřebnost

NE - Projekt byl podpořen z Národního fondu pro podporu MŠ
a ZŠ na stejné výdaje.
NERELEVANTNÍ – Projekt
infrastruktura základních škol.

není

zaměřen

na

aktivitu

aktivita INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
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aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
ANO - Žadatel ve studii proveditelnosti popsal formu spolupráce
v době udržitelnosti s:
-

Projekt přispěje k vzájemné spolupráci
školských
zařízení
v aglomeraci
nebo spolupráci
školských
zařízení
a škol v aglomeraci nebo spolupráci
školských zařízení se zaměstnavateli.

dalšími školskými zařízeními v aglomeraci nebo
školami v aglomeraci nebo
zaměstnavateli,

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
účelnost
potřebnost

NE - Žadatel ve studii proveditelnosti nepopsal formu spolupráce
v době udržitelnosti s:
-

dalšími školskými zařízeními v aglomeraci nebo
školami v aglomeraci nebo
zaměstnavateli,

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu na specifický cíl 2.2
Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu
aglomerace, tzn., příjemce bude v době udržitelnosti plnit
minimálně jednu z aktivit:
Projekt má silnou vazbu na specifický cíl
2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou
a aplikační základnu aglomerace.

účelnost
potřebnost

- spolupráce školského zařízení se ZŠ nebo SŠ nebo VOŠ
nebo VŠ,
- stáže pedagogů a žáků ve firmách,
v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1 a 2.2.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace

NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu na specifický cíl 2.2
Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu
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aglomerace, tzn., příjemce bude v době udržitelnosti plnit
minimálně jednu z aktivit:
- spolupráce školského zařízení se ZŠ nebo SŠ nebo VOŠ
nebo VŠ,
- stáže pedagogů a žáků ve firmách,
v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1 a 2.2.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt je zaměřen na alespoň jednu z klíčových kompetencí:
-

Projekt je zaměřen alespoň na jednu
z klíčových kompetencí:
- technických a řemeslných oborů,

technických a řemeslných oborů,
přírodních věd

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
účelnost
potřebnost

- přírodních věd.

NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že projekt je zaměřen na alespoň jednu z klíčových kompetencí:
-

technických a řemeslných oborů,
přírodních věd

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace
 Seznam přírodovědných
a technických oborů

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Projekt
zajistí
ke vzdělávání.

rovný

přístup

účelnost
potřebnost

ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt zahrnuje alespoň jednu z následujících oblastí
zajišťujících rovný přístup ke vzdělávání:
-

stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze
- nad rámec základního požadavku na bezbariérovost
uvedeného ve výzvě ŘO;

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradeckopardubické aglomerace
 projektová dokumentace
stavby
 vyhláška č.398/2009 Sb.
O obecných technických
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-

pořízení
kompenzačních
kompenzačního vybavení

pomůcek

požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb

nebo

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti
nevyplývá, že projekt zahrnuje alespoň jednu z následujících
oblastí zajišťujících rovný přístup ke vzdělávání:
-

-

stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze
- nad rámec základního požadavku na bezbariérovost
uvedeného ve výzvě ŘO;
pořízení
kompenzačních
pomůcek
nebo
kompenzačního vybavení

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, opatření 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT
konektivita škol a školských zařízení.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

ANO - Projekt je v souladu s příslušným místním akčním plánem
nebo krajským akčním plánem vzdělávání.
Projekt je v souladu s akčním plánem
vzdělávání.

potřebnost

NE - Projekt není v souladu s příslušným místním akčním
plánem nebo krajským akčním plánem vzdělávání.






NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.


Projekt prokazatelně řeší nedostatek
kapacit v území Hradecko-pardubické
aglomerace.

ANO - Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit pro zájmové,
neformální nebo celoživotní vzdělávání v území Hradeckopardubické aglomerace.
účelnost
potřebnost

NE - Projekt neřeší nedostatek kapacit pro zájmové, neformální
nebo
celoživotní
vzdělávání
v Hradecko-pardubické
aglomerace.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu
infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.






žádost o podporu
krajský akční plán vzdělávání
nebo seznam projektových
záměrů pro investiční
intervence
místní akční plán do roku
2023 nebo Strategický rámec
schválený Řídícím výborem
MAP
studie proveditelnosti
žádost o podporu
krajský akční plán vzdělávání
nebo seznam projektových
záměrů pro investiční
intervence
místní akční plán do roku
2023 nebo Strategický rámec
schválený Řídícím výborem
MAP
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ANO - Součástí projektu jsou stavební úpravy přispívající
k bezbariérovosti zařízení nebo pořízení speciálního vybavení
nebo kompenzačních pomůcek.
Projekt zajistí fyzickou dostupnost
a bezbariérovost vzdělávacích zařízení.

účelnost

NE - Součástí projektu nejsou stavební úpravy přispívající
k bezbariérovosti zařízení, pořízení speciálního vybavení,
kompenzačních pomůcek.
NERELEVANTNÍ - Zařízení je již bezbariérové nebo projekt není
zaměřen na aktivitu infrastruktura pro zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání

Projekt není zaměřen na výstavbu nové
budovy
pro
aktivity
zájmového,
neformálního
nebo
celoživotního
vzdělávání.

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy
pro aktivity zájmového, neformálního nebo celoživotního
vzdělávání.
účelnost

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity
zájmového, neformálního nebo celoživotního vzdělávání.



studie proveditelnosti





žádost o podporu
studie proveditelnosti
specifická pravidla pro
žadatele a příjemce dotace

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na aktivitu
infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
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Specifický cíl 3.1 IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro
řízení výzev, hodnocení a
výběr projektů

Název kritéria

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

aktivita REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Projekt přispěje ke zvýšení počtu
návštěv památky v roce následujícím
po roce ukončení projektu alespoň o
1000 oproti stavu před zahájením
projektu.

ANO - Z informací obsažených v žádosti o podporu a ve studii
proveditelnosti vyplývá, že projekt přispěje ke zvýšení počtu
návštěv podpořené památky v roce následujícím po roce
ukončení projektu alespoň o 1000 oproti počtu návštěv
za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém byl projekt
zahájen.
účelnost
potřebnost

NE - Z informací obsažených v žádosti o podporu a ve studii
proveditelnosti nevyplývá, že projekt přispěje ke zvýšení počtu
návštěv podpořené památky v roce následujícím po roce
ukončení projektu alespoň o 1000 oproti počtu návštěv
za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém byl projekt
zahájen.

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Revitalizace
vybraných památek.

Realizací
projektu
budou
zpřístupněny prostory pro vzdělávací
nebo kulturní nebo kreativní aktivity.

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že realizací projektu budou zpřístupněny prostory pro vzdělávací
nebo kulturní nebo kreativní aktivity v rámci naplňování Strategie
ITI Hradecko-pardubické aglomerace, specifický cíl 2.3
Rozvinout kulturní a kreativní oblast.
účelnost
potřebnost

NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že realizací projektu budou zpřístupněny prostory pro vzdělávací
nebo kulturní nebo kreativní aktivity v rámci naplňování Strategie
ITI Hradecko-pardubické aglomerace, specifický cíl 2.3
Rozvinout kulturní a kreativní oblast.

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Revitalizace
vybraných památek.
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ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu, tedy naplní
minimálně jednu z aktivit specifického cíle 2.1 Podpořit odborné
a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci:
-

využití zdrojů paměťových institucí ve vzdělávání,
rozvoj kulturní úrovně a kreativity žáků/studentů,
sociální/inkluzivní funkce aktivit v rámci kulturních
a kreativních institucí

nebo specifického cíle 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou
a aplikační základnu aglomerace, tedy naplnit minimálně jednu
z aktivit:
paměťové instituce jako zdroj know-how pro podniky,
uplatnění výzkumného potenciálu paměťových institucí,
Projekt má silnou vazbu na specifický
cíl 2.1 Podpořit odborné a inkluzivní
vzdělávání v aglomeraci nebo na
specifický cíl
2.2
Rozvíjet
a
propojovat výzkumnou a aplikační
základnu aglomerace.

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1, 2.2 a 2.3.
účelnost
potřebnost

NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu, tedy naplní
minimálně jednu z aktivit specifického cíle 2.1 Podpořit odborné
a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci:
-

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

využití zdrojů paměťových institucí ve vzdělávání,
rozvoj kulturní úrovně a kreativity žáků/studentů,
sociální/inkluzivní funkce aktivit v rámci kulturních
a kreativních institucí

nebo specifického cíle 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou
a aplikační základnu aglomerace, tedy naplní minimálně jednu
z aktivit:
paměťové instituce jako zdroj know-how pro podniky,
uplatnění výzkumného potenciálu paměťových institucí,
v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1, 2.2 a 2.3.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Revitalizace
vybraných památek.
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Památka, případně její část, dotčená
realizací projektu je ze stavebně
technického
hlediska
v nevyhovujícím technickém stavu.

ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti
a ve stavebně technickém průzkumu vyplývá, že památka,
případně
její
část,
která
je
dotčená
projektem,
je v nevyhovujícím technickém stavu.
účelnost
potřebnost

NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti
a ve stavebně technickém průzkumu nevyplývá, že památka,
případně
její
část,
která
je
dotčená
projektem,
je v nevyhovujícím technickém stavu.







stavebně technický průzkum
projektová dokumentace stavby
studie proveditelnosti
žádost o podporu
Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace




žádost o podporu
studie proveditelnosti



Seznam světového dědictví
UNESCO
Indikativní seznam světového
dědictví UNESCO (kategorie kulturní
dědictví)
Seznam národních kulturních
památek
k 1. 1. 2014
Indikativní seznam národních
kulturních památek k 1. 1. 2014

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na revitalizaci
památky.

Projekt není zaměřen na podporu
komerčních turistických zařízení, jako
jsou volnočasová zařízení, lázeňské
provozy, ubytovací a stravovací
zařízení.

ANO - Projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických
zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy,
ubytovací a stravovací zařízení.
účelnost

NE - Projekt je zaměřen na podporu komerčních turistických
zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy,
ubytovací a stravovací zařízení.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Revitalizace
vybraných památek.

Památka je uvedena na některém
ze seznamů:
•
Seznam
UNESCO

světového

dědictví

• Indikativní seznam světového
dědictví UNESCO (kategorie kulturní
dědictví)
• Seznam národních
památek k 1. 1. 2014

kulturních

ANO - Památka, která je předmětem projektu, je uvedena
na některém ze seznamů.
účelnost

NE - Památka, která je předmětem projektu, není uvedena
na některém ze seznamů.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na revitalizaci
památek.

• Indikativní seznam národních
kulturních památek k 1. 1. 2014





aktivita REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
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aktivita ZEFEKTIVNĚNÍ OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ A JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ (KNIHOVNY) - SPECIFICKÁ KRITÉRIA
PŘIJATELNOSTI

Projekt zajistí zpřístupnění alespoň
části knihovního fondu minimálně
dvěma
z následujících
cílových
skupin:
žáci,
studenti,
široká
veřejnost,
výzkumná
sféra,
podnikatelská sféra, kulturní aktéři.

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt zajistí zpřístupnění alespoň části knihovního fondu
minimálně dvěma z následujících cílových skupin: žáci, studenti,
široká veřejnost, výzkumná sféra, podnikatelská sféra, kulturní
aktéři, v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, specifický cíl 2.3 Rozvinout kulturní a kreativní
oblast.
účelnost
potřebnost

NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že projekt zajistí zpřístupnění alespoň části knihovního fondu
minimálně dvěma z následujících cílových skupin: žáci, studenti,
široká veřejnost, výzkumná sféra, podnikatelská sféra, kulturní
aktéři, v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, specifický cíl 2.3 Rozvinout kulturní a kreativní
oblast.

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu zefektivnění
ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění
(knihovny).
ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu, tedy naplní
minimálně jednu z aktivit specifického cíle 2.1 Podpořit odborné
a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci:

Projekt má silnou vazbu na specifický
cíl 2.1 Podpořit odborné a inkluzivní
vzdělávání v aglomeraci nebo na
specifický cíl
2.2
Rozvíjet
a
propojovat výzkumnou a aplikační
základnu aglomerace.

účelnost
potřebnost

využití zdrojů paměťových institucí ve vzdělávání,
rozvoj kulturní úrovně a kreativity žáků/studentů,
sociální/inkluzivní funkce aktivit v rámci kulturních
a kreativních institucí)

nebo specifického cíle 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou
a aplikační základnu aglomerace:
-

paměťové instituce jako zdroj know-how pro podniky,
uplatnění výzkumného potenciálu paměťových institucí,

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1, 2.2 a 2.3.
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu, tedy naplní
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minimálně jednu z aktivit specifického cíle 2.1 Podpořit odborné
a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci:
-

využití zdrojů paměťových institucí ve vzdělávání,
rozvoj kulturní úrovně a kreativity žáků/studentů,
sociální/inkluzivní funkce aktivit v rámci kulturních
a kreativních institucí)

nebo specifického cíle 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou
a aplikační základnu aglomerace:
-

paměťové instituce jako zdroj know-how pro podniky,
uplatnění výzkumného potenciálu paměťových institucí,

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1, 2.2 a 2.3.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu zefektivnění
ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění
(knihovny).

Projekt
zajistí
digitalizaci
a
elektronizaci dokumentů knihovních
fondů
(popř.
uložení
výsledků
digitalizace) nebo zvýšení ochrany a
restaurování knihovních fondů.

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt zajistí digitalizaci a elektronizaci dokumentů
knihovních fondů (popř. uložení výsledků digitalizace)
nebo zvýšení ochrany a restaurování knihovních fondů, v rámci
naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
specifický cíl 2.3 Rozvinout kulturní a kreativní oblast.
účelnost
potřebnost

NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že projekt zajistí digitalizaci a elektronizaci dokumentů
knihovních fondů (popř. uložení výsledků digitalizace)
nebo zvýšení ochrany a restaurování knihovních fondů, v rámci
naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
specifický cíl 2.3 Rozvinout kulturní a kreativní oblast.

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu zefektivnění
ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění
(knihovny).
Knihovna je zřízena podle § 3 odst. 1
písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o
knihovnách
a podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických a informačních služeb.

účelnost

ANO - Knihovna je zřízena podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č.
257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb nebo podle odst.
2 § 10 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
v případě, že plní funkci krajské knihovny.



příloha specifických pravidel výzvy
pro žadatele a příjemce: Seznam
knihoven podporovatelných z IROP
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NE - Knihovna není zřízena podle § 3odst. 1 písm. b) ani odst. 2
§ 10 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
památky, která je předmětem projektu.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu zefektivnění
ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění
(knihovny).

aktivita ZEFEKTIVNĚNÍ OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ A JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ (KNIHOVNY) - KRITÉRIA VĚCNÉHO
HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
aktivita MUZEA - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Projekt
na
výstavbu,
rozšíření
nebo modernizaci
prostor
pro
uchování a ochranu sbírkových fondů
přispěje k alespoň částečnému
zpřístupnění
prostor
stávajícího
depozitáře nebo využití alespoň jeho
části pro nové expozice.

účelnost
potřebnost

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že projekt na výstavbu, rozšíření nebo modernizaci prostor
pro uchování a ochranu sbírkových fondů přispěje k alespoň
částečnému zpřístupnění prostor stávajícího depozitáře
nebo využití alespoň jeho části pro nové expozice, v rámci
naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
specifický cíl 2.3 Rozvinout kulturní a kreativní oblast.
NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že projekt na výstavbu, rozšíření nebo modernizaci prostor
pro uchování a ochranu sbírkových fondů přispěje k alespoň
částečnému zpřístupnění prostor stávajícího depozitáře
nebo využití alespoň jeho části pro nové expozice, v rámci
naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
specifický cíl 2.3 Rozvinout kulturní a kreativní oblast.

 studie proveditelnosti
 žádost o podporu
 Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu muzea.
Projekt má silnou vazbu na specifický
cíl 2.1 Podpořit odborné a inkluzivní
vzdělávání v aglomeraci nebo na
specifický cíl 2.2 Rozvíjet a propojovat
výzkumnou a aplikační základnu
aglomerace.

účelnost
potřebnost

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu, tedy naplní
minimálně jednu z aktivit specifického cíle 2.1 Podpořit odborné
a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci:
-

využití zdrojů paměťových institucí ve vzdělávání,
rozvoj kulturní úrovně a kreativity žáků/studentů,
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-

sociální/inkluzivní funkce
a kreativních institucí)

aktivit

v rámci

kulturních

nebo specifického cíle 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou
a aplikační základnu aglomerace:
-

paměťové instituce jako zdroj know-how pro podniky,
uplatnění výzkumného potenciálu paměťových institucí),

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1, 2.2 a 2.3.
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu, tedy naplní
minimálně jednu z aktivit specifického cíle 2.1 Podpořit odborné
a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci:
-

využití zdrojů paměťových institucí ve vzdělávání,
rozvoj kulturní úrovně a kreativity žáků/studentů,
sociální/inkluzivní funkce aktivit v rámci kulturních
a kreativních institucí)

nebo specifického cíle 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou
a aplikační základnu aglomerace:
-

paměťové instituce jako zdroj know-how pro podniky,
uplatnění výzkumného potenciálu paměťových institucí),

v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli
2.1, 2.2 a 2.3.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu muzea.

Projekt přispěje ke zpřístupnění
a zefektivnění alespoň 10 % muzejních
podsbírek.

účelnost
potřebnost

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá,
že realizací projektu dojde ke zpřístupnění a zefektivnění
alespoň 10 % muzejních podsbírek dané instituce, v rámci
naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
specifický cíl 2.3 Rozvinout kulturní a kreativní oblast.
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá,
že realizací projektu dojde ke zpřístupnění a zefektivnění
alespoň 10 % muzejních podsbírek dané instituce, v rámci
naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
specifický cíl 2.3 Rozvinout kulturní a kreativní oblast.
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Muzeum spravuje sbírku dle zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

ANO – Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
účelnost

NE – Muzeum nespravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu muzea.

Muzeum je zřizováno státem nebo
krajem.

Návštěvnost muzea, vypočítaná jako
roční průměr za poslední tři roky,
překročila 30 000 návštěvníků.

ANO – Muzeum je zřizováno státem nebo krajem.
účelnost

NE – Muzeum není zřizováno státem ani krajem.




Centrální evidence sbírek (CES)
Seznam muzeí podporovatelných z
IROP
 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů


příloha žádosti o podporu –
Zřizovací listina





žádost o podporu
studie proveditelnosti
Seznam muzeí podporovatelných
z IROP

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu muzea
ANO – Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr
za poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků.
účelnost

NE – Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr
za poslední tři roky, nepřekročila 30 000 návštěvníků.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu muzea.

aktivita MUZEA - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Věcné hodnocení nebude prováděno
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