Příloha č. 2 k 10. výzvě „MAS Labské skály z.s. – IROP – Kvalitní školy pro všechny – III. “

Kritéria věcného hodnocení
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Kritéria věcného
Hodnocení (bodovací škála)
hodnocení
AKTIVITA - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (max.
90 b. - min. 45 b.)
V1-MŠ
V projektu jsou
uvedena hlavní
rizika v realizační fázi i
ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich
eliminace.

V2-MŠ
Stavební
připravenost
projektu
(platí pro žádosti o
podporu,
které jednoznačně
obsahují stavební
část)

15 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.
15 bodů - stavební připravenost: Žadatel předložil
jako přílohu žádosti o podporu právoplatný
dokument, že může stavbu provést (např. platné
stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení, souhlas s provedením
ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, 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 jeho základě lze projekt nebo
jeho jednotlivé části realizovat). V případě, že
realizace projektu (či jeho jednotlivých částí)
nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo není
potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel předložil
jako přílohu žádosti o podporu stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný dokument
k provedení stavby není zapotřebí.

Referenční
dokument
Studie
proveditelnosti (
kap. Rizika v
projektu )

Studie
proveditelnosti (
kap. Připravenost
projektu k realizaci )
Přílohy žádosti

0 bodů - Žadatel k žádosti o podporu nedoložil
dokumenty ke stavební připravenosti tzn. že jako
přílohu žádosti o podporu nedoložil právoplatný
dokument, že může stavbu provést např. platné
stavební povolení (doložil pouze žádost o stavební
povolení s přílohami pokud je potřeba, nebo
nedoložil veřejnoprávní smlouvu nahrazující
stavební povolení, nebo nedoložil souhlas s
provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby,
které bylo předloženo na stavební úřad a čestné
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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). V případě, že
realizace projektu (či jeho jednotlivých částí)
nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo není
potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel nepředložil
jako přílohu žádosti o podporu stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný dokument
k provedení stavby není zapotřebí.
V3-MŠ
Finanční náročnost
projektu.
V4-MŠ
Součástí projektu jsou
úpravy venkovního
prostranství (zeleň,
herní prvky).
V5-MŠ
Projekt umožňuje
pobyt dítěte v zařízení
po
maximální možnou
dobu.

15 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí
max. 2 000 000,00 Kč
0 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou od
2 000 000,01 Kč a více
5 bodů - Součástí projektu jsou úpravy venkovního
prostranství (zeleň, herní prvky).
0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy
venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
15 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu 6 a
více hodin denně.

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

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

15 bodů - Projektem realizovaná opatření navyšují
V6-MŠ
stávající kapacitu zařízení o 16 a více míst.
Projektem realizovaná
opatření navyšují
stávající kapacitu
zařízení
10 bodů - projektem realizovaná opatření navyšují
stávající kapacitu zařízení o 6 - 15 míst.
0 bodů - Projektem realizovaná opatření navyšují
stávající kapacitu zařízení o méně než 6 míst
10 bodů - u posledního zápisu před podáním žádosti
V7-MŠ
o podporu činil podíl odmítnutých dětí z celkového
Podíl odmítnutých dětí počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení 10 %
z celkového počtu dětí, a více, u nově vzniklého zařízení pro předškolní
které navštěvují
vzdělávání je údaj vztažen k předškolnímu zařízení,
předškolní zařízení.
které se v bezprostředním okolí nachází nejblíže
lokalizaci projektu.
0 bodů - u posledního zápisu před podáním žádosti o
podporu činil podíl odmítnutých dětí z celkového
počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení,
méně než 10%, u nově vzniklého zařízení pro
předškolní vzdělávání je údaj vztažen k předškolnímu
zařízení, které se v bezprostředním okolí nachází
nejblíže lokalizaci projektu.

Studie
proveditelnosti
(kap. Podrobný
popis projektu a
kap. Zdůvodnění
potřebnosti
realizace projektu )

Studie
proveditelnosti (
kap. Zdůvodnění
potřebnosti
realizace projektu)
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Infrastruktura základních škol
Kritéria věcného
Hodnocení (bodovací škála)
hodnocení
AKTIVITA - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (max. 90 b. - min. 45
b.)
V1-ZŠ
V projektu jsou
uvedena hlavní rizika v
realizační fázi i ve fázi 15 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v
udržitelnosti a způsoby realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich
jejich eliminace.
eliminace.
0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich
eliminace.
15 bodů - stavební připravenost: Žadatel předložil
jako přílohu žádosti o podporu právoplatný
dokument, že může stavbu provést (např. platné
stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení, souhlas s provedením
ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, 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 jeho základě lze projekt nebo
jeho jednotlivé části realizovat). V případě, že
V2-ZŠ
realizace projektu (či jeho jednotlivých částí)
Stavební
nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo není
připravenost
potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel předložil
projektu
jako přílohu žádosti o podporu stanovisko
(platí pro žádosti o
stavebního úřadu, že právoplatný dokument
podporu,
k provedení stavby není zapotřebí.
které jednoznačně
0 bodů - Žadatel k žádosti o podporu nedoložil
obsahují stavební
dokumenty ke stavební připravenosti tzn. že jako
část)
přílohu žádosti o podporu nedoložil právoplatný
dokument, že může stavbu provést např. platné
stavební povolení (doložil pouze žádost o stavební
povolení s přílohami pokud je potřeba , nebo
nedoložil veřejnoprávní smlouvu nahrazující
stavební povolení, nebo nedoložil souhlas s
provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby,
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

Referenční
dokument
Studie
proveditelnosti (
kap. Rizika
v projektu)

Studie
proveditelnosti
Přílohy žádosti (
kap. Připravenost
projektu k realizaci )
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projekt nebo jeho jednotlivé části realizovat). V
případě, že realizace projektu (či jeho jednotlivých
částí) nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo není
potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel nepředložil
jako přílohu žádosti o podporu stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný dokument
k provedení stavby není zapotřebí.
V3-ZŠ
Finanční náročnost
projektu.

15 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí max.
2 000 000 Kč
0 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou
od 2 000 000,01 a více Kč

V4-ZŠ
Součástí projektu jsou
úpravy venkovního
prostranství (zeleň).

5 body - Součástí projektu jsou úpravy venkovního
prostranství.

V5-ZŠ
Výstupy z projektu
budou sloužit také k
mimoškolním
zájmovým aktivitám
dětí a mládeže.

15 bodů - Výstupy z projektu budou sloužit i k
mimoškolním zájmovým aktivitám.

V6-ZŠ
Součástí projektu je
rekonstrukce nebo
vybudování odborných
učeben, laboratoří a
dílen s vazbou alespoň
na jednu z klíčových
kompetencí:
- komunikace v cizích
jazycích
- oblast přírodních věd
- práce s digitálními
technologiemi
- technické a řemeslné
obory.
V7-ZŠ
Součástí realizace
projektu jsou i
stavební práce.

0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy
venkovního prostranství.

0 bodů - Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším
mimoškolním zájmovým aktivitám.
15 bodů - Součástí projektu je rekonstrukce nebo
vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s
vazbou na dvě a více klíčových kompetencí.

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti (
kap. Rekapitulace
rozpočtu projektu)
Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti (
kap. Podrobný popis
projektu)
Studie
proveditelnosti (
kap. Podrobný popis
projektu)
Povinná příloha
MAS :
Osnova popisu
některých věcných
kritérií stanovených
MAS
Studie
proveditelnosti (
kap. Podrobný popis
projektu)

10 bodů - Součástí projektu je rekonstrukce nebo
vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s
vazbou na jednu klíčovou kompetenci.
0 bodů - Součástí projektu není rekonstrukce nebo
vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s
vazbou na klíčové kompetence.

10 bodů - Součástí realizace projektu jsou i stavební
práce.
0 bodů - Součástí realizace projektu nejsou stavební
práce.

Studie
proveditelnosti (
kap. Podrobný popis
projektu)
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Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Kritéria věcného hodnocení

Hodnocení (bodovací škála)

AKTIVITA - INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ (max. 90 b. - 45 b.)
V1-NZV
V projektu jsou uvedena
hlavní rizika v realizační fázi
i ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich eliminace.

V2 – NZV
Stavební připravenost
projektu
(platí pro žádosti o
podporu,
které jednoznačně
obsahují stavební část)

15 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.
15 bodů - stavební připravenost: Žadatel
předložil jako přílohu žádosti o podporu
právoplatný dokument, že může stavbu provést
(např. platné stavební povolení nebo
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební
povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby
nebo ohlášení stavby, 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 jeho základě lze projekt
nebo jeho jednotlivé části realizovat). V případě,
že realizace projektu (či jeho jednotlivých částí)
nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo není
potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel předložil
jako přílohu žádosti o podporu stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný dokument
k provedení stavby není zapotřebí.
0 bodů - Žadatel k žádosti o podporu nedoložil
dokumenty ke stavební připravenosti tzn. že
nedoložil jako přílohu žádosti o podporu
právoplatný dokument, že může stavbu provést
např. platné stavební povolení (doložil pouze
žádost o stavební povolení s přílohami pokud
je potřeba , nebo nedoložil veřejnoprávní
smlouvu nahrazující stavební povolení, nebo
nedoložil souhlas s provedením ohlášené stavby
nebo ohlášení stavby, 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). V případě,
že realizace projektu (či jeho jednotlivých částí)
nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo není
potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel

Referenční
dokument
Studie
proveditelnosti (
kap. Rizika
v projektu)

Studie
proveditelnosti
(kap. Připravenost
projektu k realizaci
)
Přílohy žádosti
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nepředložil jako přílohu žádosti o podporu
stanovisko stavebního úřadu, že právoplatný
dokument k provedení stavby není zapotřebí.
V3-NZV
Finanční náročnost
projektu.
V4-NZV
Součástí projektu jsou
úpravy venkovního
prostranství (zeleň).
V5-NZV
Projekt je zaměřen na více
klíčových kompetencí v
oblastech:
- komunikace v cizích
jazycích,
- technických a řemeslných
oborů,
- přírodních věd,
- práce s digitálními
technologiemi.
V6-NZV
Projekt plánuje vzájemnou
spolupráci škol a školských
zařízení s nestátními
neziskovými organizacemi,
kulturními institucemi a
dalšími zařízeními
spolupracujícími s dětmi a
mládeží
(např. knihovny, muzea).

V7-NZV
Projekt řeší využití výstupů
projektu v kalendářním
roce.

15 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí max.
2 000 000 Kč
0 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou od
2 000 000,01 a více Kč
5 bodů - Součástí projektu jsou úpravy
venkovního prostranství.
0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy
venkovního prostranství.
15 bodů - Projekt je zaměřen na 2 a více
klíčové kompetence.

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

0 bodů - Projekt je zaměřen na jednu klíčovou
kompetenci.

15 bodů - Projekt plánuje vzájemnou spolupráci
s více než jedním partnerem
10 bodů – Projekt plánuje vzájemnou spolupráci
s jedním partnerem

Studie
proveditelnosti (
kap. Podrobný
popis projektu)
Povinné přílohy
MAS :
Osnova popisu
některých věcných
kritérií
stanovených MAS
0 bodů - Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci Partnerská
s žádným partnerem
smlouva
10 bodů - Výstupy projektu jsou využité více jak Studie
deset měsíců v roce.
proveditelnosti (
kap. Zdůvodnění
potřebnosti
projektu a
0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně jak podrobný popis
projektu)
deset měsíců v roce.
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