
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení
8. výzva MAS Brána do Českého ráje - IROP - Investice do vzdělávání

Číslo Název kritéria
Referenční 

dokument
Popis pro hodnocení

Hodnocení 

(body)
Projekt je zaměřen na více než jednu z těchto klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními technologiemi.

10 bodů

Projekt je zaměřen jen na jednu z zěchto klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními technologiemi.

nebo

je projekt zaměřen pouze na bezbariérovost a na rozšiřování kapacit kmenových tříd ve správním 

obvodu ORP, ve kterém se nachází soc.vyl. lokalita.

5 bodů

Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám. 5 bodů – Hodnotitel 

přidělí 5 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.

5 bodů

Výstupy z projektu nebudou sloužit k 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.

3 bodů

Celkové způsobílé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 500 001 Kč-max výše CZV 10 bodů

Celkové způsobílé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 300 000-500 000 Kč 5 bodů

Minimmální počet bodů, aby projekt uspěl je 13 bodů. Maximální počet bodů je 25.

Žádost o podporu,                                                 

Rozpočet,

Studie proveditelnosti

(kap. 7 Rekapitulace 

rozpočtu projektu)

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 8. výzvě MAS Brána do Českého ráje – IROP – Investice do vzdělávání 

Celkový počet bodů

1.

Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou 

kompetenci. 

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

(kap. 2 Podrobný popis 

projektu)

2.

Výstupy z projektu budou sloužit také k 

mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a 

mládeže. 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

(kap. 6 Výstupy 

projektu)

3.

Celkové způsobilé výdaje (CZV), ze kterých je 

stanovena dotace (v případě desetinných částek 

budou CZV zaokrouhleny na celé koruny nahoru)

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)


