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Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 10. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu s názvem „MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Investice do vzdělávání II“ 
 

Kritéria věcného hodnocení – Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání 
- Hodnocení je prováděno podle kritérií schválených Radou MAS Podchlumí, z.s. 
- Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 40 z 80. 

 

Č. 
kritéria 

Kritéria věcného 
hodnocení pro SC 

1.5.A 

Popis kritéria a způsob hodnocení  Bodový 
zisk 

Referenční dokument  

(hlavní zdroj informací) 

 

 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
Připravenost 
projektu. 

 

Žadatel předloží jako přílohu žádosti o podporu právoplatný dokument, 
že může stavbu provést 

(společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci, pravomocné 
stavební povolení nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či ohlášení stavebního záměru, 
které bylo předloženo na stavební úřad a čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení 
stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, 
na jehož základě lze projekt nebo jeho jednotlivé části realizovat, případně stanovisko 
stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby není zapotřebí, nebo 
čestné prohlášení, že stavba, stavební úpravy, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 
takové opatření nevyžadují – dle stavebního zákona v platném znění). 

 

 

20 

 

 

 

• Studie proveditelnosti – kap. 4 
Připravenost projektu k realizaci, 

• Žádost o podporu (MS2014+) 
• Přílohy žádosti – dokumenty 

(Důvodem zařazení tohoto kritéria je 
přidělení bodů za projekt, který je 
připraven k realizaci po stavební stránce 
již v době podání žádosti o podporu. 
K žádosti bude doložena jmenovaná 
příloha.) 

Žadatel k žádosti o podporu nedoložil právoplatný dokument, že může 
stavbu provést, ani dokument, že stavba takový dokument nevyžaduje  

(vysvětlení dle výše uvedené odrážky) 

 

0 

 
 

Doba pobytu dítěte 
v zařízení. 

Zařízení umožňuje pobyt dítěte po dobu delší než 8 hodin denně 20  

• Studie proveditelnosti – kap. 6 
dostupnost výstupů projektu – Zařízení umožňuje pobyt dítěte po dobu 6 – 8 hodin denně 10 
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Č. 
kritéria 

Kritéria věcného 
hodnocení pro SC 

1.5.A 

Popis kritéria a způsob hodnocení  Bodový 
zisk 

Referenční dokument  

(hlavní zdroj informací) 

2.  Zařízení umožňuje pobyt dítěte po dobu kratší než 6 hodin denně 0 
provozní doba zařízení v pracovní 
dny 

• Podrobný popis projektu 

 

3. 

 

Projekt je realizován 
v obci o určitém 
počtu obyvatel. 

Projekt je realizován v obci do 500 obyvatel 20 
 

• Žádost o podporu (MS2014+) 

(Počet obyvatel v obcích ČR k 1. 1. 2021 dle ČSÚ) Projekt je realizován v obci od 501 obyvatel včetně do 800 obyvatel 10 

Projekt je realizován v obci od 801 obyvatel včetně do 2000 obyvatel  
 

5 

Projekt je realizován v obci nad 2000 obyvatel 0 

 

 

4. 

Finanční náročnost 
projektu.  

Žadatel definuje celkové 
způsobilé výdaje (dále jen 
CZV) v rozpětí, které mu 
umožňuje výzva. 
Kritérium upřednostňuje 
menší projekty. 

(CZV se pro hodnocení 
zaokrouhlují na celé koruny) 

Požadovaná výše CZV je do 300 tis. Kč 
20  

• Studie proveditelnosti – kap. 7 
Rekapitulace rozpočtu projektu,  

• Rozpočet projektu 

 

(toto kritérium se hodnotí k datu podání ŽoD) 

Požadovaná výše CZV činí 300.001 - 500 tis. Kč 
15 

Požadovaná výše CZV činí 500.001 – 1,0 mil. Kč 
10 

Požadovaná výše CZV činí 1.000.001 mil–1,5mil. Kč 
5 

Požadovaná výše CZV je v rozsahu nad 1,5 mil. Kč 
0 
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Kritéria věcného hodnocení – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách 
- Hodnocení je prováděno podle kritérií schválených Radou MAS Podchlumí, z.s. 
- Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 40 z 80. 

 

Č. 
kritéria 

Kritéria věcného hodnocení 
pro SC 1.5.A 

Popis kritéria a způsob hodnocení  Bodový 
zisk 

Referenční dokument  

(hlavní zdroj informací) 

 

 

 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Připravenost projektu. 

 

Žadatel předloží jako přílohu žádosti o podporu právoplatný dokument, 
že může stavbu provést 

(společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci, pravomocné 
stavební povolení nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či ohlášení stavebního záměru, 
které bylo předloženo na stavební úřad a čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení 
stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního 
úřadu, na jehož základě lze projekt nebo jeho jednotlivé části realizovat, případně 
stanovisko stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby není 
zapotřebí, nebo čestné prohlášení, že stavba, stavební úpravy, terénní úpravy, zařízení 
a udržovací práce takové opatření nevyžadují – dle stavebního zákona v platném znění). 

 

 

 

20 

 

 

• Studie proveditelnosti – 
kap. 4 Připravenost 
projektu k realizaci  

• Žádost o podporu 
(MS2014+) 

• Přílohy žádosti – 
dokumenty  

(Důvodem zařazení tohoto kritéria je 
přidělení bodů za projekt, který je 
připraven k realizaci po stavební stránce již 
v době podání žádosti o podporu. K žádosti 
bude doložena jmenovaná příloha.) 

Žadatel k žádosti o podporu nedoložil právoplatný dokument, že může 
stavbu provést, ani dokument, že stavba takový dokument nevyžaduje  

(vysvětlení dle výše uvedené odrážky) 

 

0 

 

2. 

Projekt je realizován v obci 
o určitém počtu obyvatel. 

 

Projekt je realizován v obci do 500 obyvatel 
20  

Žádost o podporu (MS2014+) 
 
(Počet obyvatel v obcích ČR k 1. 1. 2021 dle 
ČSÚ) 

 Projekt je realizován v obci od 501 obyvatel včetně do 800 obyvatel 
10 

Projekt je realizován v obci od 801 obyvatel včetně do 2000 obyvatel  

 

5 
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Č. 
kritéria 

Kritéria věcného hodnocení 
pro SC 1.5.A 

Popis kritéria a způsob hodnocení  Bodový 
zisk 

Referenční dokument  

(hlavní zdroj informací) 

Projekt je realizován v obci nad 2000 obyvatel 
0 

 

3. 

Projekt plánuje vzájemnou 
spolupráci se školami a 
školskými zařízeními, s 
kulturními institucemi a 
dalšími zařízeními pracujícími 
s dětmi a mládeží (knihovny, 

muzea, NNO) na území MAS 
Podchlumí.(hodnocena bude 

forma a četnost spolupráce – 
přednášky, workshopy, ukázkové 
hodiny, společné vzdělávací akce, 
přispívání k rozvoji klíčových 
kompetencí podpořených projektem– 
využití výstupů projektu alespoň 4x za 
rok) 

(Za subjekt nejsou považování 
zaměstnanci žadatele).  

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o podporu minimálně 2 Smlouvy o 
spolupráci subjektů z MAS Podchlumí, se kterými bude spolupracovat 
po realizaci projektu 

20  

• Studie proveditelnosti – 
kap. 6 popis spolupráce 
škol 

• Žádost o podporu 
(MS2014+) 

• přílohy žádosti – 
dokumenty 

 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o podporu 1 Smlouvu o spolupráci 
subjektů z MAS Podchlumí, se kterými bude spolupracovat po realizaci 
projektu 

10 

Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti o podporu žádnou Smlouvu o 
spolupráci subjektů, se kterými by chtěl po realizaci projektu 
spolupracovala nebo spolupracující subjekt nemá sídlo, provozovnu či 
bydliště na území MAS Podchlumí. 

0 

 

4. 

Finanční náročnost projektu.  

Žadatel definuje celkové způsobilé 
výdaje (dále jen CZV)  v rozpětí, které 
mu umožňuje výzva. Kritérium 
upřednostňuje menší projekty  

(CZV se pro hodnocení zaokrouhlují na 
celé koruny) 

Požadovaná výše CZV je do 300 tis. Kč 20  

• Studie proveditelnosti - 
kap. 7 Rekapitulace 
rozpočtu projektu 

• Rozpočet projektu 

Toto kritérium se hodnotí k datu 
podání ŽoD 

Požadovaná výše CZV činí 300.001 - 500 tis. Kč 
15 

Požadovaná výše CZV činí 500.001 – 1,0 mil. Kč 
10 

Požadovaná výše CZV činí 1.000.001–1,5mil. Kč 
5 

Požadovaná výše CZV je v rozsahu nad 1,5 mil. Kč 
0 
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Kritéria věcného hodnocení – Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a 

celoživotní vzdělávání 

- Hodnocení je prováděno podle kritérií schválených Radou MAS Podchlumí, z.s. 
- Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 40 z 80. 

 

Č. 
kritéria 

Kritéria věcného 
hodnocení pro SC 

1.5.A 

Popis kritéria a způsob hodnocení  Bodový 
zisk 

Referenční dokument  

(hlavní zdroj informací) 

 

 

 

1. 

 
 
 
 

Připravenost 
projektu. 

 

Žadatel předloží jako přílohu žádosti o podporu právoplatný dokument, 
že může stavbu provést 

(společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci, pravomocné 
stavební povolení nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či ohlášení stavebního záměru, 
které bylo předloženo na stavební úřad a čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení 
stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, 
na jehož základě lze projekt nebo jeho jednotlivé části realizovat, případně stanovisko 
stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby není zapotřebí, nebo 
čestné prohlášení, že stavba, stavební úpravy, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 
takové opatření nevyžadují – dle stavebního zákona v platném znění). 

 

 

 

20 

 

 

 

 

• Studie proveditelnosti – kap. 4 
Připravenost projektu k realizaci  

• Žádost o podporu (MS2014+) 

• přílohy žádosti – dokumenty  

(Důvodem zařazení tohoto kritéria je přidělení bodů 
za projekt, který je připraven k realizaci po stavební 
stránce již v době podání žádosti o podporu. 
K žádosti bude doložena jmenovaná příloha.) 

Žadatel k žádosti o podporu nedoložil právoplatný dokument, že může 
stavbu provést, ani dokument, že stavba takový dokument nevyžaduje  

(vysvětlení dle výše uvedené odrážky) 

 

0 

 

2.  

 

Počet hodin 
vzdělávání.  

Výstupy projektu budou sloužit zájmovému, neformálnímu či celoživotnímu 
vzdělávání více než 15 hod/týdně (1 hodina = 45 min. výuky) 

20  

• Studie proveditelnosti – kap. 6 
Výstupy projektu: popis výstupů 
projektu 

Výstupy projektu budou sloužit zájmovému, neformálnímu či celoživotnímu 
vzdělávání od 11 hod. do 15 hod/týdně (1 hodina = 45 min. výuky) včetně. 

10 
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Č. 
kritéria 

Kritéria věcného 
hodnocení pro SC 

1.5.A 

Popis kritéria a způsob hodnocení  Bodový 
zisk 

Referenční dokument  

(hlavní zdroj informací) 

Výstupy projektu budou sloužit zájmovému, neformálnímu či celoživotnímu 
vzdělávání od 5 hod. do 10 hod/týdně (1 hodina = 45 min. výuky) včetně. 

5 
 

Výstupy projektu budou sloužit zájmovému neformálnímu či celoživotnímu 
vzdělávání méně než 5 hod/týdně. (1 hodin = 45 min. výuky) 

0 

 

3. 

Projekt plánuje 
vzájemnou 
spolupráci se 
školami a školskými 
zařízeními, s 
kulturními 
institucemi a dalšími 
zařízeními 
pracujícími s dětmi a 
mládeží (knihovny, 

muzea, NNO) na území 
MAS Podchlumí. 
(hodnocena bude forma a 
četnost spolupráce – 
přednášky, workshopy, 
ukázkové hodiny, 
společné vzdělávací akce, 
přispívání k rozvoji 
klíčových kompetencí 
podpořených projektem – 
využití výstupů projektu 
alespoň 4x za rok) 

(Za subjekt nejsou 
považování zaměstnanci 
žadatele). 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o podporu minimálně 2 Smlouvy o 
spolupráci subjektů z území MAS Podchlumí, se kterými bude 
spolupracovat po realizaci projektu. 

20 

 

• Studie proveditelnosti – kap. 6 
Výstupy projektu 

• Žádost o podporu (MS2014+) 

• přílohy žádosti – dokumenty 
 

 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o podporu 1 Smlouvu o spolupráci 
subjektů z území MAS Podchlumí, se kterými bude spolupracovat po 
realizaci projektu. 

10 

Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti o podporu žádnou Smlouvu o 
spolupráci subjektů, anebo spolupracující subjekt nemá sídlo, 
provozovnu či bydliště na území MAS Podchlumí, se kterými bude 
spolupracovat po realizaci projektu. 

 

0 
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Č. 
kritéria 

Kritéria věcného 
hodnocení pro SC 

1.5.A 

Popis kritéria a způsob hodnocení  Bodový 
zisk 

Referenční dokument  

(hlavní zdroj informací) 

 

 

4. 

Finanční náročnost 
projektu.  

Žadatel definuje celkové 
způsobilé výdaje (dále jen 
CZV) v rozpětí, které mu 
umožňuje výzva. 
Kritérium upřednostňuje 
menší projekty  

(CZV se pro hodnocení 
zaokrouhlují na celé koruny) 

Požadovaná výše CZV je do 300 tis. Kč 
20  

• Studie proveditelnosti - kap. 7 
Rekapitulace rozpočtu projektu 

• Rozpočet projektu 

Toto kritérium se hodnotí k datu podání 
ŽoD. 

Požadovaná výše CZV činí 300.001 - 500 tis. Kč 
15 

Požadovaná výše CZV činí 500.001 – 1,0 mil. Kč 
10 

Požadovaná výše CZV činí 1.000.001 –1,5mil. Kč 
5 

Požadovaná výše CZV je v rozsahu nad 1,5 mil. Kč 
0 

 


