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Kritéria pro věcné hodnocení 
 

„2.výzva MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO 

KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK I.“ 

 

  

IROP 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
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VĚCNÉ HODNOCENÍ 

 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  
1. Žadatel je zapojen do kampaní nebo je zapojen do programů zvyšujících 

jeho konkurenceschopnost (aspekt účelnosti) 
 
Žadatel popíše jaké služby nebo aktivity poskytuje nad rámec své 
základní činnosti. Jedná se o například naplňování místní Agendy 21 a 
Zdraví 2020 v Kraji Vysočina, je zapojen do programu Zdravá škola 
Vysočiny, je zapojen do kampaně Ovoce a zelenina do škol nebo má 
status Ekologické zařízení (ekoškola, ekoškolka, ekozařízení), zapojení 
do kampaně Čistá Vysočina, kampaně Evropský týden mobility – 
Klimatour, programu Nadaná mládež, programů Erasmus +, programu 
Visegrad found – Celé česko čte dětem, programu GLOBE Games. 
Žadatel popíše ve studii proveditelnosti. 

 

5 

Žadatel nepopsal programy zvyšující jeho konkurenceschopnost nebo není 
zapojen v žádné aktivitě.  

0 

Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+ 
 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  

2. Finanční náročnost projektu (aspekt účelnosti) 
 
Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí od 200 000 Kč do (méně 
než) 900 000 Kč 

5 

Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí 900 000 Kč až 2 mil. Kč 
(včetně mezních částek) 

2 

Výše způsobilých výdajů projektu je vyšší než 2 mil. Kč 0 

Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI,  Žádost v MS2014+ 
Pozn: Částka CZV se zaokrouhluje na celé koruny. 

 

 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  

3. Aktuální stav spádovosti zařízení k datu podání žádosti o podporu  
(aspekt efektivnosti) 
 
Stavební úpravy a zařízení v případě již existujících zařízení - Počet dětí 
navštěvujících zařízení z jiných obcí/místních částí, než ve které je zařízení 
umístěno, je větší než 20 % všech dětí v zařízení (včetně) nebo se jedná o 
zřízení a  výstavbu nového zařízení v případě předškolního vzdělávání 

5 

Počet dětí navštěvujících zařízení z jiných obcí/místních částí, než ve které je 
zařízení umístěno, je větší než 15 % (včetně) a menší než 20% všech dětí 
v zařízení. 

2 

Počet dětí navštěvujících zařízení z jiných obcí/místních částí, než ve které je 
zařízení umístěno, je menší než 15% všech dětí v zařízení . 

0 

Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+ 
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Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  

4. Systematičnost aktivit (aspekt efektivnosti) 
 
V projektu je podrobně popsána návaznost na již realizované aktivity/projekty 
zařízení, které předcházely (úpravy objektu nebo venkovních prostor, 
předcházející projekty, pořízení techniky či kompenzačních pomůcek, tedy 
věcně popsána aktivita s časovým rozpětím plnění a její výstup a to za 
posledních 5 let před datem podání žádosti) 

5 

Projekt nenavazuje na již dříve zrealizované aktivity, práce, nebo aktivity 
nemají návaznost 

0 

Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+  
 

 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  

5. Spolupráce při vzdělávání (aspekt efektivnosti) 
 
Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s dalšími subjekty (osobami, 
organizacemi – školy, školská zařízení, neziskové organizace, místní 
podnikatelé, řemeslníci) při vzdělávání 
Pozn: spoluprací se myslí min. jedna společná aktivita za rok v době 
udržitelnosti projektu, přičemž se spolupracující subjekt může v průběhu 
doby udržitelnosti změnit 
  

5 

Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci s dalšími subjekty 0 

Dokumenty pro hodnocení: STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+  
 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  

6. Úpravy venkovního prostranství (aspekt účelnosti) 
 
Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (v souladu se 
specifickými pravidly - podporované aktivity a způsobilé výdaje)  

5 

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství 0 

Dokumenty pro hodnocení: STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+ 
 

 

Maximální počet získaných bodů:  30  
Minimální počet získaných bodů:  15 


