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Kritéria pro věcného hodnocení výzvy IROP č. 13 Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – 

IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti 

Opatření IROP 2: Vzdělávání a rozvoj osobnosti 

Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Aktivita: Infrastruktura pro ZŠ a SŠ 

Kritéria pro věcné hodnocení 

  

Název kritéria Popis kritéria 
Způsob 

hodnocení 
Zdroj informací 

Aspekt 
kvality 
projektů 

1. 

Projekt řeší 
nedostatečnou 

kapacitu a vybavení 
ZŠ a SŠ v oblasti 

klíčových 
kompetencí 

20 bodů – Výstupy projektu budou sloužit pro výuku dvou a více 
předmětů v rámci klíčových kompetencí 

Max. 20 bodů 
Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 
kapitola 2 

Efektivnost  
Účelnost 

10 bodů – Výstupy projektu budou sloužit pro výuku jednoho 
předmětu v rámci klíčových kompetencí 

0 bodů – Výstupy projektu nebudou sloužit pro výuku ani 
jednoho předmětu v rámci klíčových kompetencí 

2. 
Projekt řeší 

bezbariérovost 
školy 

20 bodů – Projekt zajistí bezbariérový přístup do všech učeben 
školy 

Max. 20 bodů 
Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 
kapitola 2 

Efektivnost  
Účelnost 0 bodů – Projekt zajistí bezbariérový přístup pouze do učebny 

podpořené z IROP 

3. 
Finanční náročnost 

projektu 

20 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je do 500 000 Kč 

Max. 20 bodů 
Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 
kapitola 7  

Hospodárnost 

15 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu 
od 500 000,01 Kč do 700 000 Kč 

10 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu 
od 700 000,01 do 900 000 Kč 

5 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu 
od 900 000,01 do 1 100 000,00 Kč 

0 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je více než 
1 100 000,00 Kč 

4. 

Využití výstupů 
z projektu 

k mimoškolním, 
zájmovým, 

neformálním a 
jiným aktivitám 

20 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit k minimálně jedné 
mimoškolní, zájmové, neformální nebo jiné aktivitě (pro kroužky, 
neziskové organizace, ve spolupráci se zaměstnavateli, Úřadem 
práce)  Max. 20 bodů 

Žádost o podporu  
Studie proveditelnosti 

kapitola 6 
Efektivnost 

0 bodů – Výstupy z projektu budou využívány pouze po dobu 
výuky 

5. 
Úpravy venkovního 

prostranství 

10 bodů – Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství.  

Max. 10 bodů 
Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 
kapitola 2 

Účelnost 

0 bodů – Projekt neřeší úpravy venkovního prostranství. 

6. 
Připravenost 
projektu ke 

stavebnímu řízení 

10 bodů – Žadatel doložil ke dni podání žádosti o podporu (resp. 
registrace žádosti v ISKP) platné územní rozhodnutí nebo 
územní souhlas a pravomocné stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou 
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo jiný 
dokument opravňující žadatele k provedení stavby nebo doložil 
čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 
řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce. Max. 10 bodů 

Žádost o podporu, 
doložené stavební 

povolení nebo 
souhlas s 

provedením 
ohlášeného 

stavebního záměru 
nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující 
stavební povolení, 
nebo jiný dokument 

opravňující žadatele k 
provedení stavby, 
čestné prohlášení 

(příloha č. 14) 

Proveditelnost 
0 bodů – Žadatel nedoložil ke dni podání žádosti o podporu 
(resp. registrace žádosti v ISKP) platné územní rozhodnutí nebo 
územní souhlas a pravomocné stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou 
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo jiný 
dokument opravňující žadatele k provedení stavby, čestné 
prohlášení (příloha č. 14). 

 

Maximální počet bodů: 100     Minimální počet bodů (hranice pro splnění věcného hodnocení): 50  
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Opatření IROP 2: Vzdělávání a rozvoj osobnosti 

Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

Aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Kritéria pro věcné hodnocení 
  

Název kritéria Popis kritéria 
Způsob 
hodnocení 

Zdroj informací 
Aspekt 
kvality 
projektů 

1. 

Projekt řeší 
nedostatečnou kapacitu 
a vybavení zařízení pro 
neformální a celoživotní 

vzdělávání v oblasti 
klíčových kompetencí 

20 bodů – Výstupy projektu budou sloužit pro výuku dvou 
a více předmětů v rámci klíčových kompetencí 

Max. 20 bodů 
Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 
kapitola 2 

Efektivnost 
Účelnost 

10 bodů – Výstupy projektu budou sloužit pro výuku jednoho 
předmětu v rámci klíčových kompetencí 

0 bodů – Výstupy projektu nebudou sloužit pro výuku 
ani jednoho předmětu v rámci klíčových kompetencí 

2. 

Projekt řeší 
bezbariérovost zařízení 

pro neformální a 
celoživotní vzdělávání 

20 bodů – Projekt zajistí bezbariérový přístup do všech 
učeben  

Max. 20 bodů 
Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 
kapitola 2 

Efektivnost  
Účelnost 0 bodů – Projekt zajistí bezbariérový přístup pouze do 

učebny podpořené z IROP 

3. 
Finanční náročnost 

projektu 

20 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je 
do 500 000 Kč 

Max. 20 bodů 
Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 
kapitola 7 

Hospodárnost 

15 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu 
od 500 000,01 Kč do 700 000 Kč 

10 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu 
od 700 000,01 do 900 000 Kč 

5 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu 
od 900 00,01 do 1 100 000,00 Kč 

0 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je více než 
1 100 000,00 Kč 

4. Využití výstupů projektu 

20 bodů – Výstupy projektu jsou využité devět a více měsíců 

v roce 

Max. 20 bodů 
Studie proveditelnosti 

kapitola 2 
Účelnost 

0 bodů – Výstupy projektu jsou využité osm a méně měsíců 

v roce.  

5. 
Úpravy venkovního 

prostranství 

10 bodů – Projekt řeší i úpravy venkovního prostranství  

Max. 10 bodů 
Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 
kapitola 2 

Účelnost 

0 bodů – Projekt neřeší úpravy venkovního prostranství. 

6. 
Připravenost projektu 
ke stavebnímu řízení 

10 bodů – Žadatel doložil ke dni podání žádosti o podporu 
(resp. registrace žádosti v ISKP) platné územní rozhodnutí 
nebo územní souhlas a pravomocné stavební povolení nebo 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení 
nebo jiný dokument opravňující žadatele k provedení stavby 
nebo doložil čestné prohlášení, že realizace projektu 
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí 
projektu nejsou stavební práce. Max. 10 bodů 

Žádost o podporu, 
doložené stavební 

povolení nebo souhlas 
s provedením 
ohlášeného 

stavebního záměru 
nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující 
stavební povolení 

nebo jiný dokument 
opravňující žadatele k 

provedení stavby, 
čestné prohlášení 

(příloha č. 14) 

Proveditelnost 

0 bodů – Žadatel nedoložil ke dni podání žádosti o podporu 
(resp. registrace žádosti v ISKP) platné územní rozhodnutí 
nebo územní souhlas a pravomocné stavební povolení nebo 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení 
nebo jiný dokument opravňující žadatele k provedení stavby, 
čestné prohlášení (příloha č. 14). 

 

 

Maximální počet bodů: 100 

Minimální počet bodů (hranice pro splnění věcného hodnocení): 50  


