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Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení 
 
Kritéria pro 7.výzvu MAS Pobeskydí–IROP–Vzdělávací infrastruktura II.  

 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Maximální počet bodů: 90, minimální počet bodů: 45 

A1) Projekt počítá se zkrácenou dobou realizace v návaznosti na finanční plán MAS Pobeskydí 

▪ 30 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 8. 2021 včetně 
▪ 20 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 8. 2022 včetně 
▪ 0 bodů – Realizace projektu bude ukončena později než 31. 8. 2022 

Poznámka: Vybírá se pouze jedna bodová hladina. Posouzení kritéria vychází z údajů uvedených 
žadatelem v žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti (kapitole 2. Podrobný popis projektu, ve 
které žadatel uvede jednoznačný závazek realizaci projektu ukončit ve stanovené lhůtě). Žadatel je 
povinen zrealizovat projekt do data uvedeného v dané bodové hladině kritéria, za které získá body, a 
toto je pro žadatele závazné. Dobu realizace nelze za toto datum prodloužit. 

A2) Výstupy projektu budou sloužit k pravidelným vzdělávacím aktivitám pro dospělé nebo 
pravidelným mimoškolním aktivitám dětí a mládeže v podporovaných klíčových kompetencích 
(komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními 
technologiemi). 

▪ 20 bodů – Výstupy projektu budou sloužit k pravidelným vzdělávacím aktivitám pro 
dospělé nebo pravidelným mimoškolním aktivitám pro dětí a mládeže v 
podporovaných klíčových kompetencích 

▪ 0 bodů – Výstupy projektu nebudou sloužit k pravidelným vzdělávacím aktivitám 
pro dospělé nebo pravidelným mimoškolním aktivitám pro dětí a mládeže v 
podporovaných klíčových kompetencích 

Poznámka: Žadatel ve studii proveditelnosti (kapitola č. 2 Podrobný popis projektu) doloží přehled a 
četnost pravidelných vzdělávacích aktivit pro dospělé nebo mimoškolních aktivit pro děti a mládež 
v podporovaných klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, 
přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi). Žadatel je povinen v době udržitelnosti kritérium 
splňovat. Připouští se, že žadatel může oproti údajům uvedených ve studií přijatelnosti obsah 
vzdělávacích aktivit pro dospělé nebo mimoškolních aktivit pro děti mládež upravovat dle aktuální 
poptávky za dodržení podmínek kritéria. 

A3) Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň nebo herní prvky) 

▪ 20 bodů – Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň nebo herní 
prvky) 

▪ 0 bodů – Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (zeleň nebo 
herní prvky) 

Poznámka: Žadatel popíše ve studii proveditelnosti (kapitola č. 2 Podrobný popis projektu) realizaci 
úprav venkovního prostranství (zeleň nebo herní prvky). Žadatel může zařadit do projektu, jak zeleň, 
tak herní prvky). 
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A4) Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální možnou dobu 

▪ 10 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu alespoň 9 hodin denně 
▪ 5 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu alespoň 8 hodin a zároveň méně než 

9 hodin denně 
▪ 0 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 8 hodin denně 

Poznámka: Žadatel popíše ve studii proveditelnosti (kapitola č. 6 Výstupy projektu) dobu, po kterou 
umožní pobyt dítěte v zařízení. Žadatel je povinen v době udržitelnosti kritérium splňovat. 

A5) Celkové způsobilé výdaje 

▪ 10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši do 2 000 000 Kč včetně 
▪ 5 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši nad 2 000 000 Kč do 2 500 000 Kč 

včetně 
▪ 0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši nad 2 500 000 Kč 

Poznámka: Podkladem pro hodnocení je údaj z rozpočtu uvedený v žádosti o podporu. 

 

Aktivita Infrastruktura základních škol 

Maximální počet bodů: 90, minimální počet bodů: 45. 

B1) Projekt počítá se zkrácenou dobou realizace v návaznosti na finanční plán MAS Pobeskydí 

▪ 30 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 8. 2021 včetně 
▪ 20 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 8. 2022 včetně 
▪ 0 bodů – Realizace projektu bude ukončena později než 31. 8. 2022 

Poznámka: Vybírá se pouze jedna bodová hladina. Posouzení kritéria vychází z údajů uvedených 
žadatelem v žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti (kapitole 2. Podrobný popis projektu, ve 
které žadatel uvede jednoznačný závazek realizaci projektu ukončit ve stanovené lhůtě). Žadatel je 
povinen zrealizovat projekt do data uvedeného v dané bodové hladině kritéria, za které získá body, a 
toto je pro žadatele závazné. Dobu realizace nelze za toto datum prodloužit. 

B2) Výstupy projektu budou sloužit k pravidelným vzdělávacím aktivitám pro dospělé nebo pravidelné 
mimoškolním aktivitám dětí a mládeže v podporovaných klíčových kompetencích (komunikace v cizích 
jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi). 

▪ 20 bodů – Výstupy projektu budou sloužit k pravidelným vzdělávacím aktivitám pro 
dospělé nebo pravidelné mimoškolním aktivitám pro dětí a mládeže v 
podporovaných klíčových kompetencích 

▪ 0 bodů – Výstupy projektu nebudou sloužit k pravidelným vzdělávacím aktivitám 
pro dospělé nebo pravidelné mimoškolním aktivitám pro dětí a mládeže v 
podporovaných klíčových kompetencích 

Poznámka: Žadatel ve studii proveditelnosti (kapitola č. 2 Podrobný popis projektu) doloží přehled a 
četnost pravidelných vzdělávacích aktivit pro dospělé nebo mimoškolních aktivit pro děti a mládež 
v podporovaných klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, 
přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi). Žadatel je povinen v době udržitelnosti kritérium 
splňovat. Připouští se, že žadatel může oproti údajům uvedených ve studií přijatelnosti obsah 
vzdělávacích aktivit pro dospělé nebo mimoškolních aktivit pro děti mládež upravovat dle aktuální 
poptávky za dodržení podmínek kritéria. 
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B3) Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň) 

▪ 20 bodů – Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň) 
▪ 0 bodů – Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (zeleň) 

Poznámka: Žadatel popíše ve studii proveditelnosti (kapitola č. 2 Podrobný popis projektu) realizaci 
úprav venkovního prostranství (zeleň).  

B4) Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích, 
technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi 

▪ 10 bodů – Projekt je zaměřen na více než dvě klíčové kompetence 
▪ 5 bodů – Projekt je zaměřen jen na dvě klíčové kompetence 
▪ 0 bodů – Projekt je zaměřen jen na jednu klíčovou kompetenci 

Poznámka: Žadatel popíše ve studii proveditelnosti (kapitola č. 2 Podrobný popis projektu) zda se 
projekt současně zaměřuje na klíčové kompetence ve více oblastech:  

• komunikace v cizích jazycích 

• technické a řemeslné obory, 

• přírodní vědy, 

• práce s digitálními technologiemi 

Žadatel je povinen v době udržitelnosti kritérium splňovat. 

B5) Celkové způsobilé výdaje 

▪ 10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši do 2 000 000 Kč včetně 
▪ 5 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši nad 2 000 000 Kč do 2 500 000 Kč 

včetně 
▪ 0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši nad 2 500 000 Kč  

Poznámka: Podkladem pro hodnocení je údaj z rozpočtu uvedený v žádosti o podporu. 

 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Maximální počet bodů: 90, minimální počet bodů: 45 

C1) Projekt počítá se zkrácenou dobou realizace v návaznosti na finanční plán MAS Pobeskydí 

▪ 30 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 8. 2021 včetně 
▪ 20 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 8. 2022 včetně 
▪ 0 bodů – Realizace projektu bude ukončena později než 31. 8. 2022 

Poznámka: Vybírá se pouze jedna bodová hladina. Posouzení kritéria vychází z údajů uvedených 
žadatelem v žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti (kapitole 2. Podrobný popis projektu, ve 
které žadatel uvede jednoznačný závazek realizaci projektu ukončit ve stanovené lhůtě). Žadatel je 
povinen zrealizovat projekt do data uvedeného v dané bodové hladině kritéria, za které získá body, a 
toto je pro žadatele závazné. Dobu realizace nelze za toto datum prodloužit. 

C2) Zaměření projektu na klíčové kompetence technických a řemeslných oborů a přírodních věd 

▪ 20 bodů – Projekt se přímo zaměřuje alespoň na jednu klíčovou kompetenci z 
klíčových kompetencí technických a řemeslných oborů a přírodních věd 
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▪ 0 bodů – Projekt se přímo nezaměřuje alespoň jednu klíčovou kompetenci z 
klíčových kompetencí technických a řemeslných oborů a přírodních věd 

Poznámka: Žadatel popíše ve studii proveditelnosti (kapitola č. 4 Podrobný popis projektu) zda se 
projekt zaměřuje alespoň na jednu klíčovou kompetenci z klíčových kompetencí: přírodní vědy nebo 
technické a řemeslné obory.   

C3) Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s nestátními neziskovými 
organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními pracujícími s dětmi a mládeží 

▪ 20 bodů – projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s 
nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními 
pracujícími s dětmi a mládeží s návazností na předmět projektu 

▪ 0 bodů – projekt neplánuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s 
nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními 
pracujícími s dětmi a mládeží s návazností na předmět projektu 

Poznámka: Žadatel ve studii proveditelnosti (kapitola č. 2 Podrobný popis projektu) uvede, zda a jakým 
způsobem je plánována vzájemná spolupráce škol a školských zařízení s nestátními neziskovými 
organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními pracujícími s dětmi a mládeží. Žadatel je 
povinen v době udržitelnosti vzájemnou spolupráci realizovat. Připouští se případná změna 
spolupracující organizace v době udržitelnosti projektu za dodržení podmínek kritéria. 

C4) Projekt řeší využití výstupů projektu v kalendářním roce 

▪ 10 bodů – výstupy projektu jsou využitelné více jak deset měsíců v roce 
▪ 5 bodů – výstupy projektu jsou využitelné deset měsíců v roce 
▪ 0 bodů – výstupy projektu jsou využitelné méně jak deset měsíců v roce 

Poznámka: Žadatel ve studii proveditelnosti (kapitola č. 6 Výstupy projektu) popíše využití výstupů 
projektu v kalendářním roce. Žadatel je povinen v době udržitelnosti kritérium splňovat. Žadatel je 
povinen v době udržitelnosti kritérium splňovat. 

C5) Celkové způsobilé výdaje 

▪ 10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši do 2 000 000 Kč včetně 
▪ 5 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši nad 2 000 000 Kč do 2 500 000 Kč 

včetně 
▪ 0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši nad 2 500 000 Kč 

Poznámka: Podkladem pro hodnocení je údaj z rozpočtu uvedený v žádosti o podporu. 


