
Schválena Výborem MAS dne:

Schválena ŘO IROP dne:

Název kritéria

Přiřazení funkce: 

V=vylučovací 

H=hodnotící 

K=kombinované

Způsob hodnocení Referenční dokument

Hodnocení: 

ANO=splněno 

NE=nesplněno 

Nerelevantní 

Nehodnoceno

Preferenční kritéria - AKTIVITA INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ 

Princip technické připravenosti H

10 bodů - Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas   s   provedením   ohlášeného   stavebního   záměru  nebo   účinnou  veřejnoprávní   smlouvu 

nahrazující  stavební  povolení  nebo  k  žádosti  přiloží  čestné  prohlášení,  že  realizace  projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

0  -  Projekt  nemá  ke  dni  podání  žádosti  o  podporu  platné  pravomocné  stavební  povolení  nebo 

souhlas   s   provedením   ohlášeného   stavebního   záměru  nebo   účinnou  veřejnoprávní   smlouvu 

nahrazující  stavební  povolení  nebo  nedoložil  čestné  prohlášení,  že  realizace  projektu  nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení).

Žádost   o   podporu,   Stavební   povolení   nebo   souhlas   s 

provedením     ohlášeného      stavebního      záměru     nebo 

veřejnoprávní  smlouvu  nahrazující  stavební  povolení  nebo 

Čestné  prohlášení  žadatele,  že  není  vyžadováno  stavební 

povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu 

(příloha č. 15 výzvy MAS)

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po 

maximální možnou dobu. 

15 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně.                                                                      

10 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 hodin do 8 hodin denně.                                      

0 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 hodin denně.

Žádost o podporu, studie proveditelnosti

Komentář k hodnocení

Informace o provozní době zařízení žadatel uvádí ve Studii proveditelnosti v kapitole 2 (Podrobný 

popis projektu). Kritérium je vyhodnocováno dle max. provozní doby, kterou zařízení nabízí cílovým 

skupinám v každý pracovní den svého provozu. Omezení projektem stanovené max. provozní doby 

během prázdnin nemá na vyhodnocení kritéria vliv. Pokud je v projektu řešeno více druhů zařízení s 

různou provozní dobou, jsou přiděleny body odpovídající max. provozní době nabízené alespoň 

jedním zařízením. Skutečné využití nabízené provozní doby zařízení závisí na rozhodnutí uživatelů 

(rodičů dětí) a není v kritériu posuzováno
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 

realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 

jejich eliminace.
H

10 bodů - V projektu jsou 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.

Studie proveditelnosti.

	

 Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení pro IROP 4: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání II



Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň, herní prvky). 
H

15 bodů - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (vysazení stromů, keřů, rostlin, 

zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) a herní prvky pro děti.

0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (vysazení stromů, keřů, rostlin, 

zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) a herní prvky pro děti.
Žádost o podporu; Studie proveditelnosti                      

Počet bodů

Princip technické připravenosti H

10 bodů - Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas   s   provedením   ohlášeného   stavebního   záměru  nebo   účinnou  veřejnoprávní   smlouvu 

nahrazující  stavební  povolení  nebo  k  žádosti  přiloží  čestné  prohlášení,  že  realizace  projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

0  -  Projekt  nemá  ke  dni  podání  žádosti  o  podporu  platné  pravomocné  stavební  povolení  nebo 

souhlas   s   provedením   ohlášeného   stavebního   záměru  nebo   účinnou  veřejnoprávní   smlouvu 

nahrazující  stavební  povolení  nebo  nedoložil  čestné  prohlášení,  že  realizace  projektu  nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení).

Žádost   o   podporu,   Stavební   povolení   nebo   souhlas   s 

provedením     ohlášeného      stavebního      záměru     nebo 

veřejnoprávní  smlouvu  nahrazující  stavební  povolení  nebo 

Čestné  prohlášení  žadatele,  že  není  vyžadováno  stavební 

povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu 

(příloha č. 15 výzvy MAS)

Princip spolupráce mezi školami

15 bodů - Výstupy projektu budou využity třemi a více školami (jedná se o školu, která je žadatelem či 

je pro ni projekt realizován a další 2 školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ), které na základě podepsaného 

memoranda či smlouvy o spolupráci škol budou využívat výstupy projektu ve vazbě na klíčové 

kompetence. Za další  školu je považována škola, která má jiné IČ než jaké má žadatel/škola, pro 

kterou je projekt realizován. Pokud je žadatelem jiný subjekt než škola či školské zařízení a v projektu 

bude podporováno více škol, je možné přidělit za kritérium body, pokud je memorandum sepsáno 

třemi a více školami).                                                            10 bodů - Výstupy projektu budou využity 

dvěma školami (jedná se o školu, která je žadatelem či je pro ni projekt realizován a další školu (MŠ, 

ZŠ, SŠ, VOŠ), které na základě podepsaného memoranda či smlouvy o spolupráci škol bude využívat 

výstupy projektu ve vazbě na klíčové kompetence. Za další  školu je považována škola, která má jiné 

IČ než jaké má žadatel/škola, pro kterou je projekt realizován. Pokud je žadatelem jiný subjekt než 

škola či školské zařízení a v projektu bude podporováno více škol, je možné přidělit za kritérium body, 

pokud je memorandum sepsáno dvěma školami).                                                                                      0 

bodů - Výstupy projektu budou využity jednou školou. Jedná se o školu, která je žadatelem /pro 

kterou je projekt realizován. Nebo se jedná o situaci, kdy je součástí projektu více škol, avšak výstupy 

projektu na jednotlivých školách budou využívat pouze samotné školy, tedy žádná ze škol obsažených 

v projektu nebude mít navázanou spolupráci prostřednictvím memoranda či smlouvy o spolupráci 

škol s jinou školou uvedenou v projektu či jinou školou nezahrnutou v projektu.

Žádost o podporu; Studie proveditelnosti                           Ve 

Studii proveditelnosti a žádosti o podporu je uvedeno, kolika 

školami budou výstupy projektu využity či kolik škol podepíše 

memorandum či smlouvu o spolupráci, Memorandum/Smlouva 

o spolupráci (příloha č. 16 výzvy MAS)

Upřesnění k hodnocení

Kritérium hodnotí, zda a jakým způsobem budou výstupy projektu využity více školami, případně 

kolika školami. Využití výstupů projektu školou znamená, že v rámci projektu budou v průběhu 

školního roku využity výstupy konkrétní školou minimálně 1x/měsíc a to po dobu alespoň 18 měsíců 

od ukončení realizace projektu. Jedná se např. o využití odborné učebny jinou školou alespoň 1x 

měsíčně. V memorandu či smlouvě o spolupráci škol musí být popsána náplň spolupráce (tedy popis 

navazované spolupráce včetně využití prostor budovaných / rekonstruovaných /vybavených z 

projektu IROP), její způsob a rozsah. Popis spolupráce/náplň spolupráce, její způsob a rozsah musí být 

také popsána ve studii proveditelnosti. Memorandum či smlouva o spolupráci škol musí platit min. po 

celou dobu 18 měsíců od ukončení realizace projektu, přičemž rozsah spolupráce během školního 

roku musí být alespoň 1x měsíčně.

Maximální možný počet bodů je  50  bodů.

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně  25   bodů.

Preferenční kritéria - AKTIVITA INFRASTRUKTURA ZŠ



V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 

realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 

jejich eliminace. H

10 bodů - V projektu jsou 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.

Studie proveditelnosti.

Princip efektivního využití H

15 bodů - Výstupy projektu jsou využité 50 hodin (včetně) a více (vyučovací hodina 45 minut) ročně                                                   

0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně než 50 hodin (vyučovací hodina 45 minut) ročně 

Žádost o podporu; Studie proveditelnosti                           Ve 

Studii proveditelnosti a žádosti o podporu je uvedena 

předběžná využitelnost projektu

Upřesnění k hodnocení

15 bodů – Hodnotitel přidělí 15 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jak 

budou výstupy projektu využívány z hlediska časového (počet vyučovacích hodin/rok) a bude z toho 

zřejmé, že výstupy projektu budou využité 50 hodin (včetně) a více, ročně                                                                                                                 

0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jak 

budou výstupy projektu využívány z hlediska časového (počet vyučovacích hodin/rok) a bude z toho 

zřejmé, že výstupy projektu budou využité méně než 50 hodin ročně, případně neuvede časové využití 

výstupu projektu vůbec. 
Maximální možný počet bodů je 50 bodů.

Počet bodů

Spolupráce s jinými subjekty (např. jinými 

školskými zařízeními, nestátními neziskovými 

organizacemi, zaměstnavateli, soukromými 

vzdělávacími zařízeními...). 

15 bodů - Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s více než 1 dalším subjektem / osobami (např. škola 

nebo školské zařízení, NNO, kulturní instituce a další zařízení spolupracující s dětmi a mládeží, 

odborníci z oboru, místní řemeslníci...)                                                                                                                                                                        

10 bodů - Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s 1 dalším subjektem / osobami (např. škola nebo 

školské zařízení, NNO, kulturní instituce a další zařízení spolupracující s dětmi a mládeží, odborníci z 

oboru, místní řemeslníci...)                                                                                                                                                                    

0 bodů - Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci s dalším subjektem / osobami (např. škola nebo 

školské zařízení, NNO, kulturní instituce a další zařízení spolupracující s dětmi a mládeží, odborníci z 

oboru, místní řemeslníci...)

Žádost o podporu, studie proveditelnosti kapitola 2 Podrobný 

popis projektu - žadatel zde popíše spolupráci

Komentář k hodnocení

Spoluprací se myslí min. jedna společná aktivita za rok během doby udržitelnosti projektu, která 

tematicky souvisí s výstupy projektu (např. exkurze u spolupracujícího subjektu, návštěva odborníka 

na aktivitě žadatele, návštěva spolupracujícího subjektu u žadatele apod.) Spolupracující subjekt se 

může během doby udržitelnosti měnit. Předmětem spolupráce nemusí být přímo výstup projektu, ale 

musí zde být tematická návaznost.

Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou 

kompetenci

10 bodů - Projekt je zaměřen na více než jednu z těchto klíčových kompetencí: - komunikace v cizích 

jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi                                                                                                              

0 bodů - Projekt není zaměřen na více než jednu klíčovou kompetenci Žádost o podporu, studie proveditelnosti

Princip technické připravenosti H

10 bodů - Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas   s   provedením   ohlášeného   stavebního   záměru  nebo   účinnou  veřejnoprávní   smlouvu 

nahrazující  stavební  povolení  nebo  k  žádosti  přiloží  čestné  prohlášení,  že  realizace  projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

0  -  Projekt  nemá  ke  dni  podání  žádosti  o  podporu  platné  pravomocné  stavební  povolení  nebo 

souhlas   s   provedením   ohlášeného   stavebního   záměru  nebo   účinnou  veřejnoprávní   smlouvu 

nahrazující  stavební  povolení  nebo  nedoložil  čestné  prohlášení,  že  realizace  projektu  nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení).

Žádost   o   podporu,   Stavební   povolení   nebo   souhlas   s 

provedením     ohlášeného      stavebního      záměru     nebo 

veřejnoprávní  smlouvu  nahrazující  stavební  povolení  nebo 

Čestné  prohlášení  žadatele,  že  není  vyžadováno  stavební 

povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu 

(příloha č. 15 výzvy MAS)

Princip efektivního využití H

15 bodů - Výstupy projektu jsou využité 50 hodin (včetně) a více (vyučovací hodina 45 minut) ročně                                                   

0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně než 50 hodin (vyučovací hodina 45 minut) ročně 

Žádost o podporu, studie proveditelnosti

Preferenční kritéria - AKTIVITA INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 25 bodů.



Upřesnění k hodnocení

15 bodů – Hodnotitel přidělí 15 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jak 

budou výstupy projektu využívány z hlediska časového (počet vyučovacích hodin/rok) a bude z toho 

zřejmé, že výstupy projektu budou 50 hodin (včetně) a více, ročně                                                                                                         

0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jak 

budou výstupy projektu využívány z hlediska časového (počet vyučovacích hodin/rok) a bude z toho 

zřejmé, že výstupy projektu budou využité méně než 50 hodin ročně, případně neuvede časové využití 

výstupu projektu vůbec.  

Maximální možný počet bodů je  50 bodů.

Počet bodů

Spolupráce s jinými subjekty (např. jinými 

školskými zařízeními, nestátními neziskovými 

organizacemi, zaměstnavateli, soukromými 

vzdělávacími zařízeními...). 

15 bodů - Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s více než 1 dalším subjektem / osobami (např. škola 

nebo školské zařízení, NNO, kulturní instituce a další zařízení spolupracující s dětmi a mládeží, 

odborníci z oboru, místní řemeslníci...)                                                                                                                                                                        

10 bodů - Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s 1 dalším subjektem / osobami (např. škola nebo 

školské zařízení, NNO, kulturní instituce a další zařízení spolupracující s dětmi a mládeží, odborníci z 

oboru, místní řemeslníci...)                                                                                                                                                                    

0 bodů - Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci s dalším subjektem / osobami (např. škola nebo 

školské zařízení, NNO, kulturní instituce a další zařízení spolupracující s dětmi a mládeží, odborníci z 

oboru, místní řemeslníci...)

Žádost o podporu, studie proveditelnosti kapitola 2 Podrobný 

popis projektu - žadatel zde popíše spolupráci

Komentář k hodnocení

Spoluprací se myslí min. jedna společná aktivita za rok během doby udržitelnosti projektu, která 

tematicky souvisí s výstupy projektu (např. exkurze u spolupracujícího subjektu, návštěva odborníka 

na aktivitě žadatele, návštěva spolupracujícího subjektu u žadatele apod.) Spolupracující subjekt se 

může během doby udržitelnosti měnit. Předmětem spolupráce nemusí být přímo výstup projektu, ale 

musí zde být tematická návaznost.

Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou 

kompetenci

10 bodů - Projekt je zaměřen na více než jednu z těchto klíčových kompetencí: - komunikace v cizích 

jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi                                                                                                             

0 bodů - Projekt není zaměřen na více než jednu klíčovou kompetenci

Žádost o podporu, studie proveditelnosti

Princip technické připravenosti H

10 bodů - Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas   s   provedením   ohlášeného   stavebního   záměru  nebo   účinnou  veřejnoprávní   smlouvu 

nahrazující  stavební  povolení  nebo  k  žádosti  přiloží  čestné  prohlášení,  že  realizace  projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

0  -  Projekt  nemá  ke  dni  podání  žádosti  o  podporu  platné  pravomocné  stavební  povolení  nebo 

souhlas   s   provedením   ohlášeného   stavebního   záměru  nebo   účinnou  veřejnoprávní   smlouvu 

nahrazující  stavební  povolení  nebo  nedoložil  čestné  prohlášení,  že  realizace  projektu  nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení).

Žádost   o   podporu,   Stavební   povolení   nebo   souhlas   s 

provedením     ohlášeného      stavebního      záměru     nebo 

veřejnoprávní  smlouvu  nahrazující  stavební  povolení  nebo 

Čestné  prohlášení  žadatele,  že  není  vyžadováno  stavební 

povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu 

(příloha č. 15 výzvy MAS)

Finanční náročnost projektu H

15 bodů - CZV projektu jsou ve výši maximálně 1 800 000 Kč  včetně.                                                                                           

0 bodů - CZV projektu jsou vyšší  než 1 800 000 Kč               

Žádost o podporu, studie proveditelnosti

Maximální možný počet bodů je  50 bodů.

Preferenční kritéria - AKTIVITA INFRASTRUKTURA PRO STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 25  bodů.

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 25  bodů.


