Příloha č. 1:
Výzvy MAS Havlíčkův kraj o. p. s.
„MAS Havlíčkův kraj - IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení“

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Hodnotící kritéria jsou definována v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií, která jsou
uvedena u jednotlivých programových rámců ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD) MAS Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020.
Programový rámec IROP – opatření 5. Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učeníodpovídá
tematickému zaměření specifickému cíli (SC) 2.4 IROP.
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí:
Žádost o podporu je podána v předepsané formě.
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO
IROP č. 68
Napravitelnost: napravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – žádost o podporu je podána v předepsané formě
ne – žádost o podporu není podána v předepsané formě
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, příloha žádosti – plná moc
Napravitelnost: napravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
ne – žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které jsou požadovány
v dokumentaci k výzvě MAS.
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO
IROP č. 68, přílohy žádosti o podporu
Napravitelnost: napravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy
ne – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy
Kritéria pro hodnocení přijatelnosti:
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.
Referenční dokumenty: Text výzvy MAS, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO
IROP č. 68, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
Napravitelnost: nenapravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS
ne – projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS
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Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, text výzvy MAS
Napravitelnost: nenapravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
ne – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny.
Referenční dokumenty: Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
Napravitelnost: napravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
ne – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
Napravitelnost: napravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – projekt respektuje limity způsobilých výdajů
ne – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, studie proveditelnosti
Napravitelnost: napravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
ne - projekt má negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
Referenční dokumenty: Studie proveditelnosti, Žádost o podporu
Napravitelnost: napravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – potřebnost realizace projektu je odůvodněná
ne – potřebnost realizace projektu není odůvodněná
Projekt je svým zaměřením v souladu se specifickými cíli a opatřeními uvedenými ve strategii CLLD
MAS.
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Strategie CLLD MAS Havlíčkův kraj
– Programový rámec IROP (kapitola 3.5.1), Priority, specifické cíle a opatření (kapitola 3.2)
Napravitelnost: napravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – projekt je svým zaměřením v souladu se specifickými cíli a opatřeními uvedenými ve strategii
CLLD MAS
ne – projekt není svým zaměřením v souladu se specifickými cíli a opatřeními uvedenými ve strategii
CLLD MAS
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.
Referenční dokumenty: Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
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Napravitelnost: nenapravitelné
ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno
ano – projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS
ne – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS
Kritéria věcného hodnocení

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
(max. 100 bodů – min. 50 bodů)
Kritéria věcného
Hodnocení (bodovací škála)
hodnocení
20 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu
více než 8 hodin denně.
Projekt umožňuje pobyt
10 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu
dítěte v zařízení po
v rozsahu od 6 do 8 hodin denně.
maximální možnou dobu.
0 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu
méně než 6 hodin denně.
20 bodů – Součástí projektu jsou úpravy
Součástí projektu jsou
venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
úpravy venkovního
prostranství (zeleň, herní 0 bodů – Součástí projektu nejsou úpravy
prvky).
venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
20 bodů – Projektem realizovaná opatření
navyšují stávající kapacitu zařízené o 16 a více
míst.
Projektem realizovaná
opatření navyšují stávající 10 bodů – Projektem realizovaná opatření
kapacitu zařízení.
navyšují stávající kapacitu zařízení o 5 – 15 míst.
0 bodů – Projektem realizovaná opatření
navyšují stávající kapacitu o méně než 5 míst.
Projekt řeší investici do
20 bodů – projekt řeší investici do stávající
stávající, existující
budovy
budovy, nejedná se o
0 bodů – projekt řeší výstavbu nové budovy
novou výstavbu
20 bodů – Celkové způsobilé výdaje činí max.
2 000 000,00 Kč (včetně).
Finanční náročnost
projektu.
10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší
než 2 000 000,01Kč (včetně).

Referenční
dokument

Studie
proveditelnosti

Žádost o podporu,
Studie
proveditelnosti

Studie
proveditelnosti

Studie
proveditelnosti
Žádost o podporu,
Studie
proveditelnosti

Infrastruktura základních škol
(max. 100 bodů – min. 50 bodů)
Kritéria věcného
Referenční
Hodnocení (bodovací škála)
hodnocení
dokument
20 bodů – Výstupy projektu budou sloužit i
k mimoškolním zájmovým aktivitám (2 a více
mimoškolních zájmových aktivit).
Výstupy z projektu budou
10 bodů – Výstupy projektu budou sloužit i
sloužit také
Studie
k mimoškolním
zájmovým
aktivitám
(1
k mimoškolním zájmovým
proveditelnosti
mimoškolní zájmová aktivita).
aktivitám dětí a mládeže.
0 bodů – Výstupy projektu nebudou sloužit k
mimoškolním zájmovým aktivitám.
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Součástí projektu jsou
úpravy venkovního
prostranství (zeleň)
Součástí projektu je
rekonstrukce nebo
vybudování odborných
učeben, laboratoří a dílen
s vazbou alespoň na
jednu z klíčových
kompetencí:
- komunikace v cizích
jazycích
- oblast přírodních věd
- práce s digitálními
technologiemi
- technické a řemeslné
obory.
Součástí realizace
projektu jsou i stavební
práce.
Finanční náročnost
projektu.

20 bodů – Součástí projektu jsou úpravy
venkovního prostranství.
0 bodů – Součástí projektu nejsou úpravy
venkovního prostranství.
20 bodů – Součástí projektu je rekonstrukce
nebo vybudování odborných učeben, laboratoří
a dílen s vazbou na dvě a více klíčových
kompetencí.
10 bodů – Součástí projektu je rekonstrukce
nebo vybudování odborných učeben, laboratoří
a dílen s vazbou na jednu klíčovou kompetenci.

Žádost o podporu,
Studie
proveditelnosti

Studie
proveditelnosti

0 bodů – Součástí projektu není rekonstrukce
nebo vybudování odborných učeben, laboratoří
a dílen s vazbou na klíčovou kompetenci.

20 bodů – Součástí realizace projektu jsou i
stavební práce.
0 bodů – Součástí realizace projektu nejsou
stavební práce.
20 bodů – Celkové způsobilé výdaje činí max.
5 000 000,00 Kč (včetně).
10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší
než 5 00000,01 Kč (včetně).

Studie
proveditelnosti
Žádost o podporu,
Studie
proveditelnosti

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
(max. 100 bodů – min. 50 bodů)
Kritéria věcného
Hodnocení (bodovací škála)
hodnocení
Projekt je zaměřen na
20 bodů – Projekt je zaměřen na dvě a více
více klíčových kompetencí klíčové kompetence.
v oblastech:
- komunikace v cizích
jazycích
- oblast přírodních věd
10 bodů – Projekt je zaměřen na jednu klíčovou
- práce s digitálními
kompetenci.
technologiemi
- technické a řemeslné
obory.
20 bodů – Projekt plánuje vzájemnou spolupráci
Projekt plánuje
škol a školských zařízení s nestátními
vzájemnou spolupráci
neziskovými organizacemi, kulturními
škol a školských zařízení
s nestátními neziskovými institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími
organizacemi, kulturními s dětmi a mládeží.
institucemi a dalšími
0 bodů – Projekt neplánuje vzájemnou
zařízeními
spolupráci škol a školských zařízení s nestátními
spolupracujícími s dětmi a neziskovými organizacemi, kulturními
mládeží (např. knihovny,
institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími
muzea).
s dětmi a mládeží.
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Referenční
dokument

Studie
proveditelnosti

Studie
proveditelnosti

Projekt řeší využití
výstupů projektu
v kalendářním roce.

Součástí projektu jsou
úpravy venkovního
prostranství (zeleň).

Finanční náročnost
projektu.

20 bodů – Výstupy projektu jsou využité více jak
deset měsíců v roce.
10 bodů – Výstupy projektu jsou využité deset
měsíců v roce.
0 bodů – Výstupy projektu jsou využité méně
jak deset měsíců v roce.
20 bodů – Součástí projektu jsou úpravy
venkovního prostranství.
0 bodů – Součástí projektu nejsou úpravy
venkovního prostranství.
20 bodů – Celkové způsobilé výdaje činí max.
2 000 000,00 Kč (včetně).
10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou v
rozmezí hodnot od 2 000 00,01 Kč do
4 000 000,00 Kč (včetně).
0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší
než 4 000 00,01 Kč (včetně).
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Studie
proveditelnosti

Studie
proveditelnosti

Žádost o podporu,
Studie
proveditelnosti

