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Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria pro výběr projektů IROP 

1.výzva- „MAS Telčsko-IROP-Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko“ 

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti pro všechny aktivity 

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou hodnocena: splněno/nesplněno/nehodnoceno (pro případy, kdy je pro 

vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele)/ nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje) 

Pořadové číslo Typ kritéria Druh kritéria Kritéria formálních náležitostí Referenční dokument 

1. Vylučovací Napravitelné 
Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě 

Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce* 

2. Vylučovací Napravitelné 
Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele 

Žádost o podporu, 

Příloha žádosti-plná moc (doporučený vzor-Příloha č.11 

Obecných pravidel pro žadatele) 

3. Vylučovací Napravitelné 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy 

a obsahově splňují náležitosti 

požadované v dokumentaci k výzvě  

MAS Mikroregionu Telčsko. 

Žádost o podporu,  

Přílohy žádosti o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce* 

Text výzvy MAS Mikroregionu Telčsko  

*Výzva ŘO IROP č. 68 spolu se Specifickými i obecnými pravidly ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy je uveřejněna zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-

kvality-a-dostupnosti-Infrast 

 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast


 
 

2 
 

Pořadové číslo Typ kritéria Druh kritéria Kritéria přijatelnosti Referenční dokument 

1. Vylučovací Nenapravitelné 

Žadatel splňuje definici oprávněného 

žadatele/příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS 

Mikroregionu Telčsko 

Žádost o podporu,  

Přílohy žádosti – doklad o právní subjektivitě, 

Text výzvy MAS Mikroregionu Telčsko 

2. Vylučovací Napravitelné 

Projekt je svým zaměřením v souladu 

s podmínkami výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko 

Žádost o podporu,  

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce*, 

Tex výzvy MAS Mikroregionu Telčsko, 

Studie proveditelnosti 

3. Vylučovací Napravitelné 
Projekt respektuje limity způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny. 

Rozpočet projektu  

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Text výzvy MAS Mikroregionu Telčsko 

4. Vylučovací Napravitelné 
Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná. 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

5. Vylučovací Napravitelné 

Projekt a jeho cíle, plánované aktivity  

i cílové skupiny nejsou v rozporu se 

strategickou částí SCLLD MAS 

Mikroregionu Telčsko. 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

Programový rámec SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko 
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Pořadové číslo Typ kritéria Druh kritéria Kritéria přijatelnosti Referenční dokument 

6. Vylučovací Nenapravitelné 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou 

z horizontálních priorit IROP                   

(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 

zákaz diskriminace, rovnost mužů a 

žen) 

Žádost o podporu,  

Text výzvy MAS Mikroregionu Telčsko 

*Výzva ŘO IROP č. 68 spolu se Specifickými i obecnými pravidly ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy je uveřejněna zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-

kvality-a-dostupnosti-Infrast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast
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2. Věcné hodnocení projektu 

Kritéria pro aktivitu: ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Pořadové číslo Typ kritéria Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

1. Hodnotící Doba pobytu dítěte v zařízení 

0 bodů-Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně 

než 6 hodin denně 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

5 bodů- Zařízení umožní pobyt dítěte v rozsahu 6-8 

hodin denně 

10 bodů- Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více 

než 8 hodin denně 

2. Hodnotící 

Zařízení, kde je projekt realizován umožňuje 

pobyt dětem mladším 3 let. 

 

0 bodů- Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří 

let. 
Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

 
10 bodů- Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří 

let. 
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Kritéria pro aktivitu: ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Pořadové číslo Typ kritéria Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

3. Hodnotící 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 

 

 

0 bodů- Realizací projektu bude podpořeno a zlepší se 

podmínky pro maximálně 5 osob 
Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

 

5 bodů-- Realizací projektu bude podpořeno a zlepší se 

podmínky pro 6- 10 osob 

10 bodů-- Realizací projektu bude podpořeno a zlepší 

se podmínky pro 11 a více osob 

4. Hodnotící 
Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň) 

0 bodů- Součástí projektu nejsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň) 
Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

Rozpočet projektu 
10 bodů- Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň) 

5. Hodnotící 

Připravenost projektu-stavební povolení 

Bude podpořen projekt, u něhož má žadatel ke dni 

podání žádosti o podporu platné pravomocné 

stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení. 

0 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. 

Žádost o podporu,  

Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební 

povolení. 

10 bodů- Projekt 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. 

 

Projekt projde úspěšně věcným hodnocením, pokud získá minimálně 30 bodů (z maximálního počtu 50 bodů) 
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Kritéria pro aktivitu: INVESTICE DO INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Pořadové číslo 
Typ 

kritéria 
Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

1. Hodnotící 

Míra zaměření projektu na klíčové kompetence 

v oblastech: 

komunikace v cizích jazycích, technických               

a řemeslných oborech, přírodních vědách, práce   

s digitálními technologiemi 

 

0 bodů- Projekt je zaměřen pouze na rozvoj jedné z 

vyjmenovaných klíčových kompetencí 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

10 bodů- Projekt je zaměřen na rozvoj více než jedné 

z vyjmenovaných klíčových kompetencí. 

2. Hodnotící 

Rozšíření bezbariérovosti/fyzické dostupnosti 

vzdělávacích zařízení, pořízení kompenzačních 

pomůcek pro zajištění rovného přístupu ke 

vzdělání v rámci projektu 

0 bodů- Ve studii proveditelnosti není popsáno žádné 

z vyjmenovaných opatření 
Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

 

5 bodů- Ve studii proveditelnosti je popsáno alespoň 1 

opatření 

10 bodů- Ve studii proveditelnosti je popsáno více než 1 

opatření 

3. Hodnotící 

Procento podpořených dětí, na které má projekt 

dopad, z celkového počtu dětí, které navštěvují 

ZŠ-počítá se jako počet dětí, které dle předpokladu 

využijí výstupy projektu/celkový aktuální počet dětí 

navštěvující ZŠ. 

0 bodů – Realizací projektu se zlepší podmínky pro 

méně než 50 % dětí  Žádost o podporu,  

 10 bodů- Realizací projektu se zlepší podmínky pro 50% 

a více dětí 

 

 



 
 

7 
 

Kritéria pro aktivitu: INVESTICE DO INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Pořadové číslo 
Typ 

kritéria 
Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

4. Hodnotící Připravenost projektu-výběrové/zadávací  řízení 

0 bodů- Všechna výběrová/zadávací řízení nejsou 

vyhlášena 
Žádost o podporu,  

Dokumentace 

k výběrovým 

/zadávacím řízením 

 

5 bodů- Všechna výběrová/zadávací řízení jsou alespoň 

vyhlášena** 

10 bodů- Všechna výběrová/zadávací řízení jsou 

ukončena*** 

5. Hodnotící 

Připravenost projektu-stavební povolení 

Bude podpořen projekt, u něhož má žadatel ke dni 

podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující stavební povolení. 

0 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  

Žádost o podporu,  

Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební 

povolení  

10 bodů- Projekt 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  

**Vyhlášením výběrového/zadávacího řízení se rozumí odeslání výzvy k podání nabídky alespoň třem uchazečům v uzavřené výzvě nebo vyvěšení výzvy na 

profilu zadavatele, příp. jiným způsobem stanoveným zákonem 

***Ukončením výběrového/zadávacího řízení se rozumí podpis smlouvy 

Projekt projde úspěšně věcným hodnocením, pokud získá minimálně 30 bodů (z maximálního počtu 50 bodů) 
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Kritéria pro aktivitu: INVESTICE PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Pořadové číslo 
Typ 

kritéria 
Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

1. Hodnotící 

Projekt je zaměřen na klíčové kompetence: 

komunikace v cizích jazycích, technických              

a řemeslných oborech, přírodních vědách, práce   

s digitálními technologiemi 

 

0 bodů- Projekt není zaměřen na žádnou z klíčových 

kompetencí 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

5 bodů-  Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových 

kompetencí 

10 bodů – Projekt je zaměřen na dvě a více z klíčových 

kompetencí 

2. Hodnotící 

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň) 

 

0 bodů- Součástí projektu nejsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň) 
Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti  

Rozpočet projektu 
10 bodů- Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň) 

3. Hodnotící 

Procento podpořených osob, na které má projekt 

dopad, z celkového počtu osob, které navštěvují 

zařízení -počítá se jako počet osob, které dle 

předpokladu využijí výstupy projektu/celkový aktuální 

počet osob navštěvující zařízení. 

 

0 bodů-Realizací projektu se zlepší podmínky pro méně 

než 15% osob   

Žádost o podporu 10 bodů- Realizací projektu se zlepší podmínky pro 15% 

a více osob  
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Kritéria pro aktivitu: INVESTICE PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Pořadové číslo 
Typ 

kritéria 
Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

 

4. 
Hodnotící Připravenost projektu-výběrové/zadávací řízení 

0 bodů- Všechna výběrová/zadávací řízení nejsou 

vyhlášena 
Žádost o podporu , 

Dokumentace 

k výběrovým/zadávacím 

řízením 

 

5 bodů- Všechna výběrová/zadávací řízení jsou alespoň 

vyhlášena** 

10 bodů- Všechna výběrová/zadávací řízení jsou 

ukončena*** 

5. Hodnotící 

Připravenost projektu-stavební povolení 

Bude podpořen projekt, u něhož má žadatel ke dni 

podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující stavební povolení 

0 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  

Žádost o podporu,  

Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební 

povolení  

10 bodů- Projekt 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  

**Vyhlášením výběrového/zadávacího řízení se rozumí odeslání výzvy k podání nabídky alespoň třem uchazečům v uzavřené výzvě nebo vyvěšení výzvy na 

profilu zadavatele, příp. jiným způsobem stanoveným zákonem 

***Ukončením výběrového/zadávacího řízení se rozumí podpis smlouvy 

 

Projekt projde úspěšně věcným hodnocením, pokud získá minimálně 30 bodů (z maximálního počtu 50 bodů) 

 


