Příloha č. 2 Výzvy 3 IROP_ MAS Hradecký venkov – Vzdělávání
Kritéria věcného hodnocení
Opatření 1.1.B Školství a vzdělávání
AKTIVITA:
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Min. počet bodů: 40 ze 70*

Max. počet bodů: 70
Název kritéria
Součástí projektu jsou
úpravy venkovního
prostranství (zeleň)

Hodnocení (bodovací škála)
20 bodů – součástí projektu jsou úpravy venkovního
prostranství

0 bodů - součástí projektu nejsou úpravy
venkovního prostranství

V rámci projektu byla
ukončena zadávací a
výběrová řízení na hlavní
aktivity projektu

30 bodů – k žádosti o dotaci byly doloženy uzavřené
smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy

0 bodů – k žádosti o dotaci nebyly doloženy
uzavřené smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy

Vyhodnocení kritéria
20 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 20 bodů, pokud bude součástí
projektu ve způsobilých výdajích obnova/vysazení zeleně (stromy, keře,
rostliny, zeleň, zelená stěna, zelená střecha). Současně se musí jednat o
zeleň v areálu školy/zařízení.
Pro přidělení 20 bodů není rozhodující rozsah řešené zeleně. Bude-li v
projektu zahrnuto více škol/zařízení, a zeleň bude řešena byť jen u jedné z
nich, hodnotitel přidělí projektu 20 bodů.
Informace pro vyhodnocení kritéria lze čerpat ve Studii proveditelnosti,
rozpočtu stavby či projektové dokumentaci, je-li předkládána.
Ostatní úpravy prováděné v rámci projektu v areálu školy/zařízení jsou pro
přidělení bodů za toto kritérium nerelevantní. Hodnotitel v komentáři
uvede, jaká úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu realizována.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud součástí projektu není
úprava či pořízení zeleně v areálu školy/zařízení v rámci způsobilých výdajů,
nebo v případě, že součástí projektu je úprava či pořízení zeleně, ale zeleň
se nachází mimo areál školy/zařízení případně je uvedena v nezpůsobilých
výdajích.
30 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 30 bodů, pokud byla ukončena
zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu:
a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), byly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce.
b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), byly doloženy všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebyla ukončena
zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu:
a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), nebyly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební

Referenční
dokument
Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

Smlouvy o dílo
Kupní smlouvy

Připravenost projektu
k realizaci po stavební
stránce již v době podání
žádosti o podporu

20 bodů – k žádosti o podporu bylo doloženo platné
stavební povolení nebo vyjádření stavebního úřadu

0 bodů - k žádosti o podporu nebylo doloženo
platné stavební povolení nebo vyjádření stavebního
úřadu

AKTIVITA:
Infrastruktura základních škol

práce.
b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), nebyly doloženy všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.
20 bodů – Hodnotitel přidělí 20 bodů, pokud žadatel předložil jako přílohu
žádosti o podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např.
platné stavební povolení, ohlášení stavby). V případě, že realizace projektu
nepodléhá řízení stavebního úřadu, získá žadatel stanovený počet bodů
pokud předložil stanovisko stavebního úřadu, že právoplatný dokument
k provedení stavby není zapotřebí.
0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel nepředložil jako přílohu
žádosti o podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např.
platné stavební povolení, ohlášení stavby). V případě, že realizace projektu
nepodléhá řízení stavebního úřadu, žadatel nepředložil stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby není
zapotřebí.

Min. počet bodů: 40 ze 70*

Max. počet bodů: 70
Název kritéria
Výstupy z projektu budou
sloužit také
k mimoškolním
zájmovým aktivitám dětí
a mládeže.

Hodnocení (bodovací škála)
15 bodů – výstupy z projektu budou sloužit i
k mimoškolním zájmovým aktivám

0 bodů - výstupy z projektu nebudou sloužit i
k mimoškolním zájmovým aktivám

Součástí projektu jsou
úpravy venkovního
prostranství (zeleň)

10 bodů – součástí projektu jsou úpravy venkovního
prostranství

Vyhodnocení kritéria
15 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 15 bodů, pokud bude ve studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, jak budou výstupy projektu využívány k
mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže, a rozsah tohoto využití
bude nastaven s frekvencí min. 1 x týdně během školního roku. Pro
přidělení bodů je dostačující využití byť jen jedné odborné učebny ze všech
výstupů projektu, a to ať je v projektu zahrnuta jedna či více škol.
Mimoškolní aktivita nemusí být vázána na klíčové kompetence IROP. Není
požadováno doložení písemného ošetření toho, že na výstupech projektu
bude probíhat mimoškolní zájmová aktivita dětí a mládeže, dostačující je
popis uvedený ve Studii proveditelnosti. Za mimoškolní aktivity není možné
uznat kurzy pro dospělé, či „univerzity třetího věku“.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve Studii
proveditelnosti nepopíše využití výstupů projektu pro zájmové mimoškolní
aktivity dětí a mládeže, nebo pokud toto sice popíše, ale nebudou naplněny
jednotlivé parametry/podmínky této aktivity uvedené v předcházejícím
popisu bodování.
10 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 10 bodů, pokud bude součástí
projektu ve způsobilých výdajích obnova/vysazení zeleně (stromy, keře,
rostliny, zeleň, zelená stěna, zelená střecha). Současně se musí jednat o
zeleň v areálu školy/zařízení.

Stavební povolení
Vyjádření stavebního
úřadu

Referenční
dokument
Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

0 bodů - součástí projektu nejsou úpravy
venkovního prostranství

Projekt je zaměřen na
více klíčových
kompetencí v oblastech:
komunikace v cizích
jazycích
technických a
přemeslných oborů
přírodních věd
práce s digitálními
technologiemi
V rámci projektu byla
ukončena zadávací a
výběrová řízení na hlavní
aktivity projektu

15 bodů – projekt je zaměřen na 3 a více klíčových
kompetencí
10 bodů – projekt je zaměřen na 2 klíčové
kompetence
0 bodů – projekt je zaměřen na 1 klíčovou
kompetenci

20 bodů – k žádosti o dotaci byly doloženy uzavřené
smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy

0 bodů – k žádosti o dotaci nebyly doloženy
uzavřené smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy

Připravenost projektu
k realizaci po stavební

10 bodů – k žádosti o podporu bylo doloženo platné
stavební povolení nebo vyjádření stavebního úřadu

Pro přidělení 10 bodů není rozhodující rozsah řešené zeleně. Bude-li v
projektu zahrnuto více škol, a zeleň bude řešena byť jen u jedné z nich,
hodnotitel přidělí projektu 10 bodů.
Informace pro vyhodnocení kritéria lze čerpat ve Studii proveditelnosti,
rozpočtu stavby či projektové dokumentaci, je-li předkládána.
Ostatní úpravy prováděné v rámci projektu v areálu školy/zařízení jsou pro
přidělení bodů za toto kritérium nerelevantní. Hodnotitel v komentáři
uvede, jaká úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu realizována.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud součástí projektu není
úprava či pořízení zeleně v areálu školy/zařízení v rámci způsobilých výdajů,
nebo v případě, že součástí projektu je úprava či pořízení zeleně, ale zeleň
se nachází mimo areál školy/zařízení případně je uvedena v nezpůsobilých
výdajích.
15 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 15 bodů, pokud bude ve studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, že projekt je zaměřen na 3 a více
klíčových kompetencí.
10 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 10 bodů, pokud bude ve studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, že projekt je zaměřen na 2 klíčové
kompetence.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud bude ve studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, že projekt je zaměřen na 1 z klíčových
kompetencí.
20 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 20 bodů, pokud byla ukončena
zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu:
a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), byly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce.
b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), byly doloženy všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebyla ukončena
zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu:
a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), nebyly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební
práce.
b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), nebyly doloženy všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.
10 bodů – Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud žadatel předložil jako přílohu
žádosti o podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např.

Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

Smlouvy o dílo
Kupní smlouvy

Stavební povolení
Vyjádření stavebního

stránce již v době podání
žádosti o podporu

0 bodů - k žádosti o podporu nebylo doloženo
platné stavební povolení nebo vyjádření stavebního
úřadu

Max. počet bodů: 70
Název kritéria
Projekt je zaměřen na
více klíčových
kompetencí v oblastech:
komunikace v cizích
jazycích
technických a
přemeslných oborů
přírodních věd
práce s digitálními
technologiemi
V rámci projektu byla
ukončena zadávací a
výběrová řízení na hlavní
aktivity projektu.

AKTIVITA:
Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání
Hodnocení (bodovací škála)
20 bodů – projekt je zaměřen na 3 a více klíčových
kompetencí
10 bodů – projekt je zaměřen na 2 klíčové
kompetence
0 bodů – projekt je zaměřen na 1 klíčovou
kompetenci

30 bodů – k žádosti o dotaci byly doloženy uzavřené
smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy

0 bodů – k žádosti o dotaci nebyly doloženy
uzavřené smlouvy o dílo, resp. kupní smlouvy

platné stavební povolení, ohlášení stavby). V případě, že realizace projektu
nepodléhá řízení stavebního úřadu, získá žadatel stanovený počet bodů
pokud předložil stanovisko stavebního úřadu, že právoplatný dokument
k provedení stavby není zapotřebí.
0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel nepředložil jako přílohu
žádosti o podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např.
platné stavební povolení, ohlášení stavby). V případě, že realizace projektu
nepodléhá řízení stavebního úřadu, žadatel nepředložil stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby není
zapotřebí.

Min. počet bodů: 40 ze 70*
Vyhodnocení kritéria
20 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 20 bodů, pokud bude ve studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, že projekt je zaměřen na 3 a více
klíčových kompetencí.
10 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 10 bodů, pokud bude ve studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, že projekt je zaměřen na 2 klíčové
kompetence.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud bude ve studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, že projekt je zaměřen na 1 z klíčových
kompetencí.
30 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 30 bodů, pokud byla ukončena
zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu:
a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), byly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce.
b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), byly doloženy všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebyla ukončena
zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu:
a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti), nebyly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební
práce.
b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové

úřadu

Referenční
dokument
Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

Smlouvy o dílo
Kupní smlouvy

Připravenost projektu
k realizaci po stavební
stránce již v době podání
žádosti o podporu

20 bodů – k žádosti o podporu bylo doloženo platné
stavební povolení nebo vyjádření stavebního úřadu

0 bodů - k žádosti o podporu nebylo doloženo
platné stavební povolení nebo vyjádření stavebního
úřadu

žádosti), nebyly doloženy všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.
20 bodů – Hodnotitel přidělí 20 bodů, pokud žadatel předložil jako přílohu
žádosti o podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např.
platné stavební povolení, ohlášení stavby). V případě, že realizace projektu
nepodléhá řízení stavebního úřadu, získá žadatel stanovený počet bodů
pokud předložil stanovisko stavebního úřadu, že právoplatný dokument
k provedení stavby není zapotřebí.
0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel nepředložil jako přílohu
žádosti o podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např.
platné stavební povolení, ohlášení stavby). V případě, že realizace projektu
nepodléhá řízení stavebního úřadu, žadatel nepředložil stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby není
zapotřebí.

Stavební povolení
Vyjádření stavebního
úřadu

