
Kritéria pro věcné hodnocení projektu
IROP 3 – Podpora regionálního vzdělávání

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Zařízení umožní pobyt osob po dobu méně než 6 hodin denně 0 bodů

Zařízení umožní pobyt osob po dobu v rozsahu od 6 do 10 hodin denně 5 bodů

Zařízení umožní pobyt osob po dobu více jak 10 hodin denně. 10 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 500 000,10 - 2 000 000 Kč. 5 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 750 000,10 - 1 500 000,00 Kč. 10 bodů

Celkové způsobilé výdaje činí max. 750 000,00 Kč. 15 bodů

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil 

čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0 bodů

Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti 

přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení 

(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

10 bodů

Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, 

venkovních učeben s vazbou na dvě a více klíčových kompetencí
10 bodů

Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let 0 bodů

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let 10 bodů

Výstupy projektu jsou využité méně jak deset měsíců v roce. 5 body

Výstupy projektu jsou využité deset měsíců v roce. 10 bodů

Výstupy projektu jsou využité více jak deset měsíců v roce. 15 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.

Technická připravenost projektu

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení nebo Čestné prohlášení 

žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, 

ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního 

úřadu

6.
Projekt řeší využití výstupů projektu v 

kalendářním roce

Žadatel předkláda do jaké míry je projekt 

technicky připraven

Žádost o podporu,Studie proveditelnosti

Žadatel předkláda na kolik klíčových 

kompetencí se projekt zaměřuje

Žadatel předkláda kolik měsíců v roce bude 

výstup projektu využíván 

3.

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let.  

(relevantní pro aktivitu Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání)

Žadatel předkládá zda zařízení zajišťuje pobyt 

dětem mladším tří let.
Žádost o podporu,Studie proveditelnosti5.

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve Výzvě č. 4 MAS Sedlčansko o.p.s. k výzvě IROP č.68. výzva IROP - Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro 

vzdělávání a celož. učení - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

1.
Projekt umožňuje pobyt osob v zařízení po

maximálně možnou dobu
Studie proveditelnosti

2. Finanční náročnost projektu. Studie proveditelnosti

Posuzuje se otevírací doba zařízení

Celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení 

zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné 

místo. Kritérium upřednostňuje menší projekty. 

Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, 

venkovních učeben s vazbou na jednu klíčovou kompetenci, nebo je projekt 

zaměřen pouze na bezbariérovost nebo na rozšíření kapacity.

0 bodů

4.

Součástí projektu je rekonstrukce nebo 

vybudování odborných učeben,

venkovních učeben ,s vazbou alespoň na 

jednu z klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích                                

- oblast přírodních věd                                                

   - práce s digitálními technologiemi                    

- technické a řemeslné obory                              

(relevantní pro aktivitu Infrastruktura 

základních škol,Infrastruktura středních škol a 

vyšších odborných škol,Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání   )                     

Žádost o podporu,Studie proveditelnosti


