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Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání“ – 12. Výzva MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP 

 
Tyto kritéria jsou přílohou č. 4, 12. výzvy MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP. Každý projekt může získat nejvýše 100 bodů, bodová hranice pro 

splnění podmínek věcného hodnocení je stanovena na minimálně 50 bodů z celkového počtu bodů (50 %). 

Název kritéria 
Aspekt 
hodnocení 

Bodové hodnocení Referenční dokument Způsob hodnocení 

1.  
Hlavní rizika v realizační fázi 
i ve fázi udržitelnosti 
a jejich způsoby eliminace 

Proveditelnost 
Soulad 
s horizontálními 
principy 

10 
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
(kap. 9. Rizika v projektu) 

Hodnocení se provádí 
na základě uvedení hlavních 
rizik v realizační fázi, ve fázi 
udržitelnosti a uvedených 
způsobů jejich eliminace, 
které žadatel uvedl v Žádosti 
o podporu a Studii 
proveditelnosti, 9. kapitola. 

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

2. 

Zaměření na klíčové 
kompetence: 
- komunikace v cizích 
jazycích 
- oblast přírodních věd 
- práce s digitálními 
technologiemi 
- technické a řemeslné 
obory 

Efektivnost 
Účelnost 

20 Projekt se zaměřuje na 3 a více klíčové kompetence. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
(kap. 2. Podrobný popis 
projektu) 

Hodnocení se provádí 
na základě informací, 
uvedených v podrobném 
popisu projektu ve Studii 
proveditelnosti, 2. kapitola. 

15 Projekt se zaměřuje na 2 klíčové kompetence. 

0 Projekt se zaměřuje na 1 klíčovou kompetenci. 

3. 

Spolupráce s jinými 
subjekty (např. jinými 
školskými zařízeními, 
nestátními neziskovými 
organizacemi, 
zaměstnavateli, 
soukromými vzdělávacími 
zařízeními;  
ze smluv je patrný obsah 
a kvalitativní přínos 
spolupráce, kterou žadatel 
bude s partnery 
uskutečňovat během 
realizace projektu a v době 
udržitelnosti) 

Potřebnost 

20 Žadatel k žádosti o podporu formou přílohy doložil 3 a více partnerských smluv o spolupráci. 

Studie proveditelnosti 
(kap. 6. Výstupy projektu) 
Partnerská smlouva 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, uvedených 
v popisu výchozího stavu 
ve Studii proveditelnosti, 
6. kapitola, a na základě 
doložené partnerské smlouvy. 

15 Žadatel k žádosti o podporu formou přílohy doložil 2 partnerské smlouvy o spolupráci. 

10 Žadatel k žádosti o podporu formou přílohy doložil partnerskou smlouvu o spolupráci. 

0 Žadatel k žádosti o podporu formou přílohy nedoložil žádnou partnerskou smlouvu. 
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4. 
Úpravy venkovního 
prostranství (zeleň) 

Účelnost 

5 
Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (vysázení stromů, keřů, rostlin, 
zelená stěna, zelená střecha, zeleň). 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
(kap. 2. Podrobný popis 
projektu) 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, uvedených 
ve Studii proveditelnost, 
2. kapitola. 0 

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (vysázení stromů, keřů, rostlin, 
zelená stěna, zelená střecha, zeleň). 

5. 
Zaměření na vzdělávání dětí 
ve věku do 6 let 

Potřebnost 
Účelnost 

10 Projekt se zaměřuje na vzdělávání dětí ve věku do 6 let. Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
(kap. 2 Podrobný popis 
projektu) 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, uvedených 
ve Studii proveditelnost, 
2. kapitola. 0 Projekt se nezaměřuje na vzdělávání dětí ve věku do 6 let. 

6. Finanční náročnost projektu 
Proveditelnost 
Hospodárnost 
Účelnost 

15 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 250 000,00 Kč 
do 670 000,49 Kč. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
(kap. 7. Rekapitulace rozpočtu 
projektu) 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, 
které žadatel uvedl v Žádosti 
o podporu a Studii 
proveditelnosti, 7. kapitola. 
Kritérium je stanovené 
na základě hospodárnosti. 

10 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 670 000,50 Kč 
do 1 090 000,49 Kč. 

5 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 
od 1 090 000,50 Kč do 1 510 000,49 Kč. 

0 
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 
od 1 510 000,50 Kč a více. 

7. Financování projektu Proveditelnost 

10 Žadatel má zajištěno financování projektu v době realizace projektu. 
Studie proveditelnosti 
(kap. 4. Připravenost projektu 
k realizaci) 
Doklad o zajištění financování 
úvěrem či vlastními prostředky 

Hodnocení se provádí 
na základě doloženého 
zajištění finančního krytí 
projektu v době realizace 
projektu. 

0 Žadatel nemá zajištěno financování projektu v době realizace projektu. 

8. 
Projekt je technicky, 
finančně a organizačně 
připraven 

Proveditelnost 
Efektivnost 

10 
Ve Studii proveditelnosti je prokázána a popsána připravenost ke všem třem složkám 
připravenosti projektu (technická, finanční, organizační). Studie proveditelnosti 

(kap. 4. Připravenost projektu 
k realizaci) 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, 
které žadatel uvedl ve Studii 
proveditelnosti, 4. kapitola. 0 

Ve Studii proveditelnosti zcela chybí, nebo je chybně doložena jedna či více oblastí 
připravenosti (technická, finanční, organizační). 

 


