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Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení 

 
Kritéria pro 9.výzvu MAS Pobeskydí–IROP–Vzdělávací infrastruktura III.  

 

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Maximální počet bodů: 70, minimální počet bodů: 35 

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

 30 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2022 včetně 
 0 bodů – Realizace projektu bude ukončena později než 31. 12. 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.  

A2) Projektem realizovaná opatření přispějí k navýšení kapacity stávajícího předškolního zařízení. 

 30 bodů – Projektem realizovaná opatření přispějí k navýšení kapacity stávajícího 
předškolního zařízení o 12 a více míst 

 20 bodů – Projektem realizovaná opatření přispějí k navýšení kapacity stávajícího 
předškolního zařízení o 6 až 11 míst 

 10 bodů – Projektem realizovaná opatření přispějí k navýšení kapacity stávajícího 
předškolního zařízení o 1 až 5 míst 

 0 bodů – Projektem realizovaná opatření nepřispějí k navýšení kapacity stávajícího 
předškolního zařízení 

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). 

A3) 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. 

Aktivita Infrastruktura základních škol 

Maximální počet bodů: 70, minimální počet bodů: 35. 

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

 30 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2022 včetně 
 0 bodů – Realizace projektu bude ukončena později než 31. 12. 2022 
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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.  

B2) Zaměření projektu ve vazbě na klíčové kompetence uvedené ve Strategickém rámci Místního 
akčního plánu.  

 30 bodů – Projekt je zaměřen na 4 klíčové kompetence 
 20 bodů – Projekt je zaměřen na 3 klíčové kompetence  
 10 bodů – Projekt je zaměřen na 2 klíčové kompetence 
 0 bodů – Projekt je zaměřen na méně než 2 klíčové kompetence 

Poznámka: Vybírá se pouze jedna bodová hladina. Posouzení kritéria vychází z údajů uvedených ve 
strategickém rámci příslušného místního akčního plánu (MAP). Schválené strategické rámce MAP jsou 
zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době 
ukončení výzvy MAS. 

B3) 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 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Maximální počet bodů: 70, minimální počet bodů: 35 

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

 30 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2022 včetně 
 0 bodů – Realizace projektu bude ukončena později než 31. 12. 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. 

C2) Zaměření projektu ve vazbě na klíčové kompetence uvedené ve Strategickém rámci Místního 
akčního plánu.  

 30 bodů – Projekt je zaměřen na 4 klíčové kompetence 
 20 bodů – Projekt je zaměřen na 3 klíčové kompetence  
 10 bodů – Projekt je zaměřen na 2 klíčové kompetence 
 0 bodů – Projekt je zaměřen na méně než 2 klíčové kompetence 
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Poznámka: Vybírá se pouze jedna bodová hladina. Posouzení kritéria vychází z údajů uvedených ve 
strategickém rámci příslušného místního akčního plánu (MAP). Schválené strategické rámce MAP jsou 
zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době 
ukončení výzvy MAS. 

 

C3) 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. 


