
 
 

Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení  

 

MAS Strážnicko, z.s.  Výzva č. 2  - IROP - „Rozvoj vzdělávání na Strážnicku“ 

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení – integrované projekty CLLD“ 

 

 

Kritéria věcného hodnocení:  

+  minimální počet bodů pro kladné hodnocení žádosti o podporu a maximálně možný počet (zisk) bodů 

Poř. 

číslo 

Věcné kritérium – 

název a popis 

Typ 

kritéria 

(hodnotí

cí) 

Hodnocení 

(kategorie/body) 

Min. a max 

počet bodů 

+  

Zdroj informací  Odůvodnění 

hodnocení  

1 Projekt je zaměřen na 

více než jednu 

z klíčových 

kompetencí 

(komunikace v cizích 

jazycích, práce 

s digitálními 

technologiemi, 

technické a řemeslné 

obory, přírodní vědy) 

hodnotící projekt není 

zaměřen na žádnou 

klíčovou aktivitu  /  

0 bodů 

projekt je zaměřen 

na 1 klíčovou 

aktivitu / 15 bodů 

projekt je zaměřen 

na 2 a více klíčových 

aktivit / 20 bodů 

 

 0/15/20 Žádost o finanční 

podporu 

Studie 

proveditelnosti 

ANO 

2 Finanční náročnosti 

projektu 

hodnotící celkové způsobilé 

výdaje projektu jsou 

vyšší než  2mil Kč/  0 

bodů 

celkové způsobilé 

výdaje jsou 

v rozsahu 1 mil. – 2 

mil. Kč / 15 bodů 

celkové způsobilé 

výdaje jsou do 1 mil. 

Kč  / 20 bodů 

 

 0/15/20 Žádost o finanční 

podporu 

Rozpočet 

projektu 

ANO 



3 Úprava zeleně a 

venkovního 

prostranství 

hodnotící projekt neřeší 

úpravu zeleně a 

venkovního 

prostranství / 0 

bodů  

Součástí výstupů 

projektu je úprava 

zeleně a venkovního 

prostranství / 10 

bodů 
 

0/10 Žádost o finanční 

podporu 

Projektová 

dokumentace 

 

ANO 

4 Budování 

bezbariérovosti 

 hodnotící Projekt neřeší 

otázku 

bezbariérovosti (již 

je zajištěno) / 0 

bodů 

Výstupy projektu 

řeší bezbariérový 

přístup / 10 bodů  
 

0/10 Studie 

proveditelnosti 

Projektová 

dokumentace 

ANO 

5 Výstupy projektu 

budou ve školách 

sloužit také 

k mimoškolním 

zájmovým aktivitám 

dětí a mládeže 

(relevantní pro 

aktivitu Infrastruktura 

základních škol) 

hodnotící  Výstupy projektu 

nebudou sloužit 

mimoškolním 

zájmovým aktivitám 

/ 0 bodů  

Výstupy projektu 

budou sloužit 

mimoškolním 

zájmovým aktivitám 

/ 15  bodů  

 

0/15 Studie 

proveditelnosti 

 

ANO 

6 Využití výstupů projektu 

více institucemi 

 

hodnotící  Výstupy projektu 

nebudou sloužit více 

školám / 0 bodů  

Výstupy projektu 

budou 2 a více 

školám / 15  bodů  

 

0/15 Studie 

proveditelnosti 

 

ANO 

7 

 

Výstupy projektu 

budou sloužit pro 

mimoškolní, 

neformální í a 

celoživotní vzdělávání 

hodnoticí Výstupy projektu 

nebudou sloužit 

mimoškolním 

zájmovým aktivitám 

/ 0 bodů  

0/15 Studie 

proveditelnosti 

 

ANO 



(relevantní pro 

aktivitu Infrastruktura 

pro zájmové, 

neformální a 

celoživotní vzdělávání)  

   

Výstupy projektu 

budou sloužit 

mimoškolním 

zájmovým aktivitám 

/ 15  bodů 

Minimální počet dosažených bodů:  45  Maximální  počet dosažených  bodů: 90 


