
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

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

Princip administrativní připravenosti H

10 bodů - Žadatel má ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu 

na plnění zakázky.                                                                                                                       5 bodů - U 

žadatele probíhá výběrové řízení na zhotovitele/dodavatele

0 - Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na 

plnění zakázky.

Žádost o podporu, Uzavřená smlouva na plnění zakázky

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.

5 body - V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 

způsoby jejich eliminace.

0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 

eliminace.

Studie proveditelnosti.

Preferenční kritéria

	

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



Princip otevřené školy H

10 bodů - Výstupy projektu budou sloužit i mimoškolní činnosti - musí být dodržováno minimálně po 

dobu udržitelnosti projektu 

0 bodů - Výstupy projektu nebudou sloužit i mimoškolní činnosti.

Žádost o podporu; Studie proveditelnosti                           Ve 

Studii proveditelnosti a žádosti o podporu je uvedeno, jak 

výstupy projektu budou či

nebudou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí 

a mládeže. Mimoškolní aktivita musí být vázána na klíčovou 

kompetenci IROP.

Upřesnění k hodnocení

10 bodů – Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jak 

budou výstupy projektu využívány k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže, a rozsah 

tohoto využití bude nastaven s frekvencí min. 1 x týdně během školního roku. Pro přidělení bodů je 

dostačující využití byť jen jedné odborné učebny nebo kmenové učebny ze všech výstupů projektu, a 

to ať je v projektu zahrnuta jedna či více škol. Mimoškolní aktivitu dětí a mládeže mohou na 

výstupech projektu uskutečňovat školní družiny, DDM, spolky, církve, sama škola. Mimoškolní 

aktivita musí být vázána na klíčové kompetence IROP. Není požadováno doložení písemného ošetření 

toho, že na výstupech projektu bude probíhat mimoškolní zájmová aktivita dětí a mládeže, 

dostačující je popis uvedený ve Studii proveditelnosti. Za mimoškolní aktivity není možné uznat kurzy 

pro dospělé, či „univerzity třetího věku“.                                                                                                                                                             

                                               0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve Studii 

proveditelnosti nepopíše využití výstupů projektu pro zájmové mimoškolní aktivity dětí a mládeže, 

nebo pokud toto sice popíše, ale nebudou naplněny jednotlivé parametry/podmínky této aktivity 

uvedené v předcházejícím popisu bodování.

Maximální možný počet bodů je 40 bodů.

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 20 bodů.


