
Výzva MAS č: 1

Hodnotící kritérium č. 1 V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

10 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 11 – Analýza a řízení rizik) uvedl všechna relevantní (hlavní) rizika 

vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti projektu, vč. způsobu jejich eliminace. Případně žadatel adekvátně ve Studii 

proveditelnosti odůvodnil, proč některé relevantní riziko nepovažuje za opodstatněné/reálné (v takovém případě nemusí 

být vyplněn způsob eliminace tohoto rizika).

5 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 11 – Analýza a řízení rizik) uvedl pouze některá relevantní (hlavní) rizika 

vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti projektu vč. způsobu jejich eliminace/uvedl relevantní (hlavní) rizika pouze v 

některé fázi projektu/uvedl částečně nebo neuvedl způsob eliminace rizik/a (to neplatí v případě, že žadatel zdůvodní 

takové riziko jako nerelevantní ve vztahu k projektu). Případně jsou možné kombinace těchto variant. Hodnotitel v 

komentáři popíše, která podmínka není splněna a tuto konkrétně odůvodní.

0 bodů - Žadatel neuvedl ve Studii proveditelnosti (kapitola 11 – Analýza a řízení rizik) žádné riziko v realizační fázi a ve fázi 

udržitelnosti (platí současně). 
Referenční dokumenty Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kap. 11 – Analýza a řízení rizik)

Hodnotící kritérium č. 2 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení - Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Bodová škála



10 bodů – Žadatel získá body, pokud bude součástí projektu ve způsobilých výdajích obnova/vysazení zeleně (stromy, keře, 

rostliny, zeleň, zelená stěna, zelená střecha). Současně se musí jednat o zeleň v areálu školy/zařízení. 

Pro přidělení 20 bodů není rozhodující rozsah řešené zeleně. Bude-li v projektu zahrnuto více škol, a zeleň bude řešena byť 

jen u jedné z nich, hodnotitel přidělí projektu 20 bodů. Informace pro vyhodnocení kritéria lze čerpat ve Studii 

proveditelnosti, rozpočtu stavby či projektové dokumentaci, je-li předkládána. Ostatní úpravy prováděné v rámci projektu v 

areálu školy/zařízení jsou pro přidělení bodů za toto kritérium nerelevantní. Hodnotitel v komentáři uvede, jaká 

úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu realizována. 

0 bodů – Kritérium bude ohodnoceno 0 body, pokud součástí projektu není úprava či pořízení zeleně v areálu školy/zařízení 

v rámci způsobilých výdajů, nebo v případě, že součástí projektu je úprava či pořízení zeleně, ale zeleň se nachází mimo areál 

školy/zařízení případně je uvedena v nezpůsobilých výdajích. 
Referenční dokumenty Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kap. 4 Podrobný popis projektu)

Hodnotící kritérium č. 3 Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální možnou dobu.

Informace o provozní době zařízení žadatel uvádí ve Studii proveditelnosti v kapitole 4 (Podrobný popis projektu). Kritérium 

je vyhodnocováno dle max. provozní doby, kterou zařízení nabízí cílovým skupinám v každý pracovní den svého provozu. 

Omezení projektem stanovené max. provozní doby během prázdnin nemá na vyhodnocení kritéria vliv. Pokud je v projektu 

řešeno více druhů zařízení s různou provozní dobou, jsou přiděleny body odpovídající max. provozní době nabízené alespoň 

jedním zařízením. Skutečné využití nabízené provozní doby zařízení závisí na rozhodnutí uživatelů (rodičů dětí) a není v 

kritériu posuzováno. 

Bodová škála 30 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně.

20 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 do 8 hodin denně.

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

Referenční dokumenty Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kap. 4 Podrobný popis projektu)

Hodnotící kritérium č. 4 Finanční náročnost projektu

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace. 

Bodová škála 10 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí max. 2 000 000 Kč.

0 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí více než 2 000 000 Kč.

Referenční dokumenty Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kap.9 Finanční analýza)

Maximální počet bodů 60

Minimální počet bodů 30

Bodová škála



Výzva MAS č: 1

Hodnotící kritérium č. 1 V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

10 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 11 – Analýza a řízení rizik) uvedl všechna relevantní (hlavní) rizika 

vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti projektu, vč. způsobu jejich eliminace. Případně žadatel adekvátně ve Studii 

proveditelnosti odůvodnil, proč některé relevantní riziko nepovažuje za opodstatněné/reálné (v takovém případě nemusí 

být vyplněn způsob eliminace tohoto rizika).

5 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 11 – Analýza a řízení rizik) uvedl pouze některá relevantní (hlavní) rizika 

vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti projektu vč. způsobu jejich eliminace/uvedl relevantní (hlavní) rizika pouze v 

některé fázi projektu/uvedl částečně nebo neuvedl způsob eliminace rizik/a (to neplatí v případě, že žadatel zdůvodní 

takové riziko jako nerelevantní ve vztahu k projektu). Případně jsou možné kombinace těchto variant. Hodnotitel v 

komentáři popíše, která podmínka není splněna a tuto konkrétně odůvodní.

0 bodů - Žadatel neuvedl ve Studii proveditelnosti (kapitola 11 – Analýza a řízení rizik) žádné riziko v realizační fázi a ve fázi 

udržitelnosti (platí současně). 

Referenční dokumenty Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kap. 11 – Analýza a řízení rizik)

Hodnotící kritérium č. 2 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení - Aktivita Infrastruktura základních škol
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Bodová škála



10 bodů – Žadatel získá body, pokud bude součástí projektu ve způsobilých výdajích obnova/vysazení zeleně (stromy, keře, 

rostliny, zeleň, zelená stěna, zelená střecha). Současně se musí jednat o zeleň v areálu školy/zařízení. 

Pro přidělení 10 bodů není rozhodující rozsah řešené zeleně. Bude-li v projektu zahrnuto více škol, a zeleň bude řešena byť 

jen u jedné z nich, hodnotitel přidělí projektu 10 bodů. Informace pro vyhodnocení kritéria lze čerpat ve Studii 

proveditelnosti, rozpočtu stavby či projektové dokumentaci, je-li předkládána. Ostatní úpravy prováděné v rámci projektu v 

areálu školy/zařízení jsou pro přidělení bodů za toto kritérium nerelevantní. Hodnotitel v komentáři uvede, jaká 

úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu realizována. 

0 bodů – Kritérium bude ohodnoceno 0 body, pokud součástí projektu není úprava či pořízení zeleně v areálu školy/zařízení 

v rámci způsobilých výdajů, nebo v případě, že součástí projektu je úprava či pořízení zeleně, ale zeleň se nachází mimo areál 

školy/zařízení případně je uvedena v nezpůsobilých výdajích. 
Referenční dokumenty Žádost o podporu, Studie proveditelnosti  (kap. 4 Podrobný popis projektu)

Hodnotící kritérium č. 3 Výstupy projektu budou využity více školami.

Kritérium hodnotí, zda a jakým způsobem budou výstupy projektu využity více školami, případně kolika školami.

Využití výstupů projektu školou znamená, že v rámci projektu budou v průběhu školního roku využity výstupy konkrétní 

školou minimálně 1x/měsíc a to po dobu alespoň 18 měsíců od ukončení realizace projektu. Jedná se např. o využití odborné 

učebny jinou školou alespoň 1x měsíčně. Jinou školou se rozumí škola, ve které nebyly realizovány výstupy projektu. Jedna 

škola = 1 IČ. Memorandum či smlouvu uzavírá žadatel s další školou/školami, která má jiné IZO než škola, pro kterou je 

projekt realizován. 

V memorandu či smlouvě o spolupráci škol musí být popsána náplň spolupráce (tedy popis navazované spolupráce včetně 

využití prostor budovaných/rekonstruovaných/vybavených z projektu IROP), její způsob a rozsah. Popis spolupráce/náplň 

spolupráce, její způsob a rozsah musí být také popsána ve studii proveditelnosti. Memorandum či smlouva o spolupráci škol 

musí platit min. po celou dobu 18 měsíců od ukončení realizace projektu, přičemž rozsah spolupráce během školního roku 

musí být alespoň 1x měsíčně.

30 bodů – Výstupy projektu budou využity třemi a více školami.

20 bodů – Výstupy projektu budou využity dvěma školami.

0 bodů – Výstupy projektu budou využity jednou školou.

Referenční dokumenty Studie proveditelnosti (kap. 4 Podrobný popis projektu), žádost o podporu, smlouva či memorandum o spolupráci.

Hodnotící kritérium č. 4 Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže.

Bodová škála

Bodová škála



10 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám.

Hodnotitel přidělí 20 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jak budou výstupy projektu využívány k 

mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže, a rozsah tohoto využití bude nastaven s frekvencí min. 1 x týdně během školního roku. 

Pro přidělení bodů je dostačující využití byť jen jedné odborné učebny ze všech výstupů projektu, a to ať je v projektu zahrnuta jedna či 

více škol. Mimoškolní aktivita nemusí být vázána na klíčové kompetence IROP. Není požadováno doložení písemného ošetření toho, že na 

výstupech projektu bude probíhat mimoškolní zájmová aktivita dětí a mládeže, dostačující je popis uvedený ve Studii proveditelnosti. Za 

mimoškolní aktivity není možné uznat kurzy pro dospělé, či „univerzity třetího věku“. 

0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním zájmovým aktivitám

Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve Studii proveditelnosti nepopíše využití výstupů projektu pro zájmové 

mimoškolní aktivity dětí a mládeže, nebo pokud toto sice popíše, ale nebudou naplněny jednotlivé parametry/podmínky 

této aktivity uvedené v předcházejícím popisu bodování.
Referenční dokumenty Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kap. 4 Podrobný popis projektu)

Maximální počet bodů 60

Minimální počet bodů 30

Bodová škála


