
Kriréria společná pro obě aktivity

Číslo Název kritéria
Referenční 

dokument
Popis pro hodnocení Hodnocení (body)

 Výše celkových  způsobilých výdajů 

projektu je 1 000 000,- Kč a více.
0 bodů

Výše celkových způsobilých výdajů 

projektu je v rozmezí od 750 001,- Kč do 

999 999,- Kč (včetně).

5 bodů

Celkové způsobilé vydaje  projektu jsou 

do 750 000,- Kč (včetně).
10 bodů

Obec, v níž se  projekt realizuje, má  

5000 a více  obyvatel.
0 bodů

Obec, v níž se projekt realizuje, má 4999 

a méně obyvatel.
10 bodů

Součástí projektu je rekonstrukce nebo 

vybudování odborných učeben, 

laboratoří a dílen s vazbou  na jednu 

klíčovou kompetenci.

0 bodů

Součástí projektu je rekonstrukce nebo 

vybudování odborných učeben, 

laboratoří a dílen s vazbou  na dvě 

klíčové kompetence.

5 bodů

Součástí projektu je rekonstrukce nebo 

vybudování odborných učeben, 

laboratoří a dílen s vazbou  na tři a více 

klíčových kompetencí.

10 bodů

Kriréria pro aktivitu ,,Infrastruktura základních škol"

Číslo Název kritéria
Referenční 

dokument
Popis pro hodnocení Hodnocení (body)

Projektem není posílena vnitřní 

konektivita školy a připojení k internetu. 
0 bodů

Projektem je posílena vnitřní konektivita 

školy a připojení k internetu. 
10 bodů

Výstupy projektu nebudou  sloužit k 

mimoškolním zájmovým aktivitám a pro 

celoživotní vzdělávání.

0 bodů

Výstupy projektu budou také sloužit k 

mimoškolním zájmovým aktivitám a pro 

celoživotní vzdělávání.

10 bodů

Minimální počet 25 bodů, maximální 50 bodů.

Kriréria pro aktivitu ,,Infrastruktura pro zájmové a nerformální vzdělávání"

Číslo Název kritéria
Referenční 

dokument
Popis pro hodnocení Hodnocení (body)

Žadatel nedoložil k žádosti jako přílohu 

partnerskou smlouvu o spolupráci.
0 bodů

Žadatel doložil jako přílohu k žádosti 

minimálně jednu Partnerskou smlouvu o 

spolupráci, ze které je patrný obsah a 

kvantitativní přínos spolupráce, kterou 

bude s partnery uskutečňovat během 

realizace projektu a v době jeho 

udržitelnosti.

10 bodů

Žadatel v příslušné kapitole Studie 

proveditelnosti uvádí, že výstupy 

projektu bude využívat méně jak 9 

měsíců v roce. Výstupy projektu může 

využívat sám nebo jeho partnerský 

subjekt.

0 bodů

Žadatel v příslušné kapitole Studie 

proveditelnosti uvádí, že bude výstupy 

projektu využívat více jak 9 měsíců v 

roce. Výstupy projektu může využívat 

sám nebo partnerský subjekt.

10 bodů

Minimální počet 25 bodů, maximální 50 bodů.

6.

Spolupráce s jinými subjekty 

(např. školami, školskými 

zařízeními, nestátními 

neziskovými organizacemi, aj.)                                                          

                                                   
(Aspekt kvality projektu: Efektivnos, 

Účelnost)

Studie proveditelnosti 

Partnerské smlouvy

7.

Využití výstupů projektu v 

kalendářním roce.                                                                  

                                     (Aspekt 

kvality projektu: Efektivnost)

Studie proveditelnosti

5.

Výstupy  projektu budou sloužit 

také k mimoškolním zájmovým 

aktivitám dětí a mládeže.                                                                                  

                                                                  

    (Aspekt kvality projektu: 

Efektivnost)

Studie proveditelnosti

2.

Počet obyvatel obce/města, ve 

které se projekt realizuje         
(počet obyvatel k 1.1.2019 , dle 

údajů ČSÚ)                                                                                           

                                                (Aspekt 

kvality projektu: Účelnost)  

Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti, 

statistika ČSÚ

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

1.

Finanční náročnost projektu      

dle celkových způsobilých výdajů 

projektu v podané žádosti (částka 

CZV projektu se zaokrouhluje na 

celé koruny)

(Aspekt kvality projektu: 

Hospodárnost, Efektivnost, 

Proveditelnost)

Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti

4.

Projektem je posílena vnitřní 

konektivita školy a připojení k 

internetu                                                                                   

                                      (Aspekt 

kvality projektu: Potřebnost, 

Účelnost, Efektivnost)

Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti

Kritéria věcného hodnocení žádosti o podporu v opatření Zázemí pro vzdělávání = 8.1.1. 

Zkvalitnění infrastruktury a vybavení zařízení poskytujících předškolní, základní, 

středoškolské, zájmové a neformální vzdělávání vč.celoživotního

Integrované strategie MAS MOST Vysočiny

3.

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.                                                        

                                             

(preferenční kritérium)

(Aspekt kvality projektu: Potřebnost)

Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti

Název výzvy MAS: Výzva MAS MOST Vysočiny - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání 

Číslo výzvy MAS: 5

Název MAS: MOST Vysočiny, o. p. s.


