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Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení Výzvy MAS Hanácké Království – IROP – Rozvíjíme školy v MAS Hanácké Království I. 

 

 
Opatření CLLD 
 

 
O3 Investice do školství 

Kritérium věcného 
hodnocení  

Hodnocení  Max. počet 
bodů  

Referenční dokument  Způsob hodnocení 

Připravenost 
projektu 
 
Důvodem  
zařazení tohoto 
kritéria je přidělení 
bodů za projekt, 
který je připraven 
k realizaci po 
stavební stránce již 
v době podání 
žádosti o dotaci. 
 

10 bodů - Žadatel předloží jako 
přílohu žádosti o podporu 
právoplatný dokument, že může 
stavbu provést  
 
0 bodů – Žadatel jeden z výše 
uvedených dokumentů 
nepředloží 
 
 
Žadatel dokládá např. platné 
stavební povolení nebo 
veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující stavební povolení, 
souhlas s provedením ohlášené 
stavby nebo ohlášení stavby, 
které bylo předloženo na 
stavební úřad a čestné 
prohlášení žadatele, že od 
ohlášení stavby již uplynulo 40 
dní a stavební úřad se nevyjádřil 
či jiné opatření stavebního 
úřadu, na jehož základě lze 
projekt nebo jeho jednotlivé části 
realizovat. V případě, že 

10  Platné stavební 
povolení  

 Veřejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební 
povolení 

 Souhlas s provedením 
ohlášené stavby 

 Ohlášení stavby, které 
bylo předloženo na 
stavební úřad a čestné 
prohlášení žadatele, že 
od ohlášení stavby již 
uplynulo 40 dní 
a stavební úřad se 
nevyjádřil  

 Jiné opatření 
stavebního úřadu, na 
jehož základě lze 
projekt nebo jeho 
jednotlivé části 
realizovat 

 Stanovisko stavebního 
úřadu, že právoplatný 
dokument k provedení 
stavby není zapotřebí  

Hodnocení se provádí na základě 
údajů, které žadatel uvedl v 
Žádosti o podporu a přílohách 
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realizace projektu (či jeho 
jednotlivých částí) nepodléhá 
řízení stavebního úřadu nebo 
není potřeba veřejnoprávní 
smlouva, žadatel předložil jako 
přílohu žádosti o podporu 
stanovisko stavebního úřadu, že 
právoplatný dokument 
k provedení stavby není 
zapotřebí. 
 

Do plánování či 
realizace projektu 
jsou zapojeni 
kromě žadatele 
další subjekty 
(partneři)  
 
Důvodem zařazení 
tohoto kritéria je 
přidělení bodů za 
potřebnost projektu 

20 bodů – do projektu jsou 
zapojeni kromě žadatele min. 2 
partneři  
 
10 bodů – do projektu je zapojen 
kromě žadatele min. 1 partner  
 
0 bodů – do projektu kromě 
žadatele není zapojen žádný 
partner  
 
Hodnocení  se  provádí  na 
základě údajů, které 
žadatel uvede  v povinné 
Příloze. Žadatel popisuje 
potřebné informace v Povinné 
příloze MAS. Informace, které 
žadatel uvede v Povinné příloze 
Memorandum o spolupráci, jsou 
nutné pro hodnocení 
tohoto kritéria hodnotitelem. 
Hodnotitel nalezne údaje pro 
přidělení počtu bodů zejména 

20   

 Příloha žádosti o 
podporu – 
Memorandum o 
spolupráci 

 

Hodnocení se provádí na základě 
doložené Přílohy Memorandum o 
spolupráci.  
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v popisu projektu ve studii 
proveditelnosti a  v Povinné 
příloze MAS. 
 
 

Komplexnost 
projektu  
 
Důvodem zařazení 
tohoto kritéria je 
přidělení bodů za 
komplexnost 
projektu. 
 

5 bodů – projekt řeší více jak 
jednu klíčovou kompetenci  
 
0 bodů - projekt řeší pouze jednu 
oblast jedné klíčové kompetence  
 
Žadatel popisuje potřebné 
informace ve Studii 
proveditelnosti v kapitole 4 
Podrobný popis projektu - Popis 
vazeb na klíčové kompetence 
IROP. Informace, které žadatel 
uvede ve Studii proveditelnosti, 
jsou nutné pro hodnocení tohoto 
kritéria hodnotitelem. 

5   

 Studie proveditelnosti  


Hodnocení se provádí na základě 
údajů, které žadatel uvedl 
v Žádosti o podporu a ve studii 
proveditelnosti.  

Finanční 
náročnost 
projektu 
 
Důvodem zařazení 
tohoto kritéria je 
přidělení bodů za 
hospodárnost 
projektu. 
 

15 bodů – požadovaná dotace je 
do výše 600 000 
 
10 bodů – požadovaná dotace je 
v rozsahu 600 001 do 1 000 000 
 
5 bodů – požadovaná dotace je 
v rozsahu 1 000 001 do 
1 400 000 
 
0 bodů – požadovaná dotace je 
nad 1 400 000 
 

15  

 Studie proveditelnosti  

 Rozpočet  


Hodnocení se provádí na základě 
údajů, které žadatel uvedl 
v Rozpočtu a ve studii 
proveditelnosti.  
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Hendikepovaní 
žáci v posledních 
5 školních letech 
 
Hendikepovaným 
žákem se rozumí 
žák se sníženou 
pohybovou a 
prostorovou 
orientací. 
 
Důvodem zařazení 
tohoto kritéria je 
přidělení bodů za 
potřebnost projektu 

10 b. – ve škole byl evidován 
v posledních 5 školních letech 
alespoň jeden hendikepovaný 
žák po dobu min. jednoho 
školního roku. 
 
0 . b – nebyl 
 
Žadatel popisuje potřebné 
informace ve Studii 
proveditelnosti v kapitole 3 
Charakteristika projektu a 
přikládá Přílohu Hendikepování 
žáci. Informace, které žadatel 
uvede ve Studii proveditelnosti a 
v dané příloze, jsou nutné pro 
hodnocení tohoto kritéria 
hodnotitelem 

10  

 Studie proveditelnosti 

 Příloha – 
Hendikepovaní žáci 



Hodnocení se provádí na základě 
údajů, které žadatel uvedl 
v Žádosti o podporu a ve studii 
proveditelnosti a v příloze 
Hendikepování žáci 

Využitelnost 
prostor mimo 
výuku 
 
Důvodem zařazení 
tohoto kritéria je 
přidělení bodů za 
komplexnost 
projektu. 
 

10 bodů – bude využito i mimo 
vyučovací dobu žadatelem. 
Jedná se o zájmové a neformální 
vzdělávání realizované 
žadatelem min. 60 minut týdně 
po dobu jednoho školního roku 
 
0 bodů – nebude využito i mimo 
vyučovací dobu žadatelem.  
 
Žadatel popisuje potřebné 
informace ve Studii 
proveditelnosti v kapitole 4 
Podrobný popis projektu – 

10  Studie proveditelnosti 

 Příloha Využitelnost 
prostor 

Hodnocení se provádí na základě 
údajů, které žadatel uvedl 
v Žádosti o podporu - ve studii 
proveditelnosti a v příloze 
Využitelnost prostor. 
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podrobný popis investiční 
varianty projektu – končený stav 
a v příloze Využitelnost prostor. 
Informace, které žadatel uvede 
ve Studii proveditelnosti a příloze 
Využitelnosti prostor, jsou nutné 
pro hodnocení tohoto kritéria 
hodnotitelem. 

Spádovost školy 
 
Důvodem zařazení 
tohoto kritéria je 
přidělení bodů za 
potřebnost projektu 
 
 

10 b. – škola je spádová pro min 
3 obce 
 
7b. . – škola je spádová pro 2 
obce 
 
5 b. – škola je spádová pro 1 
obec 
 
0 b. – škola není spádová 
 
Žadatel popisuje potřebné 
informace v Příloze Spádovost 
školy. Informace, které žadatel 
uvede v dané Příloze, jsou nutné 
pro hodnocení tohoto kritéria 
hodnotitelem. 

10  

 Studie proveditelnosti 

 Příloha Spádovost 
školy 



Hodnocení se provádí na základě 
údajů, které žadatel uvedl 
v Žádosti o podporu - ve studii 
proveditelnosti a příloze.  

Max. počet bodů:  
80 bodů 
 
Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout:  
40 bodů 
  

 


