
Platnost od: 16. 2. 2019

Žadatel:

Číslo Název kritéria Referenční dokument Charakteristika přiděleného počtu bodů Body

Přidělené 

body Odůvodnění

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu 

platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeního stavebního 

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení 

0

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu 

platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeního stavebního 

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení 

10

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 5 

00 00 je vyšší než 4,5 mil. Kč 
0

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 5 

00 00 je v rozmezi 4 až 4,5 mil. Kč včetně
5

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 5 

00 00 je nižší než 4 mil. Kč
10

Obec, v níž se realizuje projekt má nad 10 000 

obyvatel
0

Obec, v níž se realizuje projekt má 3 000 -10 000 

obyvatel
5

Obec, v níž se realizuje projekt má méně než 3 

000 obyvatel
10

10 % a méně 0

11 až 15 % 4

16 až 20 % 6

21 % a více 10

Zařízení umožní pobyt dítěte dobu kratší než 6 

hodin
0

5. 
Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu 6 až 8 hodin

5

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 

hodin denně.
10

Součástí projektu není úprava zeleně 0

Součástí projektu je úprava zeleně 10

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu 

platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeního stavebního 

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení 

0

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu 

platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeního stavebního 

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení 

10

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 5 

00 00 je vyšší než 4,5 mil. Kč 
0

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 5 

00 00 je v rozmezi 4 až 4,5 mil. Kč včetně
5

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

Navýšení kapacity zařízení 

(aspekt potřebnosti a 

efektivnosti)

Součástí projektu je úprava 

zeleně v okolí a na budovách 

(aspekt účelnosti).

1.

Technická připravenost 

projektu (aspekt 

proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební 

povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení 

2.

Požadovaná výše dotace 

odpovídá optimální nákladnosti 

na jednotku indikátoru 

(stanovené jako podíl CZV a 

rozdílu mezi výchozí a cílovou 

hodnotou zvoleného, pro 

realizaci projektu stěžejního 

indikátoru; aspekt efektivnosti a 

hospodárnosti)

Žádost o podporu, Rozpočet 

stavby

4. 

Žádost o podporu, Stavební 

povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení 

Žádost o podporu, Rozpočet 

stavby

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Data ČSÚ

Projekt umožňuje pobyt dítěte 

v zařízení po

maximální možnou dobu 

(aspekt potřebnosti).

Počet obyvatel obce/města, ve 

které se daný projekt realizuje 

ke dni 1. 1. 2018 (dle ČSÚ; v 

případě, že projekt zasahuje do 

více obcí, vypočítá se nárok na 

body dle aritmetického 

průměru počtu obyvatel v 

obcích, ve kterých je projekt 

realizován; aspekt potřebnosti a 

efektivnosti)

Požadovaná výše dotace 

odpovídá optimální nákladnosti 

na jednotku indikátoru 

(stanovené jako podíl CZV a 

rozdílu mezi výchozí a cílovou 

hodnotou zvoleného, pro 

realizaci projektu stěžejního 

indikátoru; aspekt efektivnosti a 

hospodárnosti)

1.

3. 

Technická připravenost 

projektu (aspekt 

proveditelnosti)

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v SCLLD 2 Formální i zájmové vzdělávání po celý život Integrované strategie MAS Nad Prahou

Název výzvy MAS: Výzva č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové 

vzdělávání po celý život

Číslo výzvy MAS: 2
Název výzvy ŘO: Výzva č. 68  Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo výzvy ŘO: 68

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 2. Výzvě IROP - MAS Nad Prahou - IROP - Formální i zámové vzdělávání po celý život - aktivity Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Aktivita - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Aktivita - Infrastruktura základních škol

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 

dokumentace

6.

2.



Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 5 

00 00 je nižší než 4 mil. Kč
10

Obec, v níž se realizuje projekt má nad 10 000 

obyvatel
0

Obec, v níž se realizuje projekt má 3 000 -10 000 

obyvatel
5

Obec, v níž se realizuje projekt má méně než 3 

000 obyvatel
10

Projekt není zaměřen na žádnou klíčovou 

kompetenci nebo je zaměřen pouze na jednu 

klíčovou kompetenci

0

Projekt je zaměřen na dvě klíčové kompetence 4

Projekt je zaměřen na tři klíčové kompetence 6

Projekt je zaměřen na všechny klíčové 

kompetence
10

Výstupy projektu neslouží k mimoškolním 

aktivitám
0

Výstupy projektu slouží k mimoškolním aktivitám 

pouze obce, na jejímž území se škola nachází

5

Výstupy projektu slouží k mimoškolním aktivitám 

více obcí, které se nacházejí na území MAS Nad 

Prahou

10

Součástí projektu není úprava zeleně 0

Součástí projektu je úprava zeleně 10

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu 

platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeního stavebního 

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení 

0

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu 

platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeního stavebního 

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení 

10

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 5 

00 00 je vyšší než 4,5 mil. Kč 
0

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 5 

00 00 je v rozmezi 4 až 4,5 mil. Kč včetně
5

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 5 

00 00 je nižší než 4 mil. Kč
10

Obec, v níž se realizuje projekt má nad 10 000 

obyvatel
0

Obec, v níž se realizuje projekt má 3 000 -10 000 

obyvatel
5

Obec, v níž se realizuje projekt má méně než 3 

000 obyvatel
10

Projekt je zaměřen pouze na jednu klíčovou 

kompetenci
0

Projekt je zaměřen na dvě klíčové kompetence 4

Projekt je zaměřen na tři klíčové kompetence 6

Projekt je zaměřen na všechny klíčové 

kompetence
10

Výstupy projektu jsou využité méně jak deset 

měsíců v roce
0

Výstupy projektu jsou využité deset měsíců v roce
5

Výstupy projektu jsou využité více jak deset 

měsíců v roce
10

Součástí projektu není úprava zeleně 0

5. 
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

Výstupy z projektu budou 

sloužit také k

mimoškolním zájmovým 

aktivitám dětí a

mládeže (aspekt efektivnosti)

2.

Požadovaná výše dotace 

odpovídá optimální nákladnosti 

na jednotku indikátoru 

(stanovené jako podíl CZV a 

rozdílu mezi výchozí a cílovou 

hodnotou zvoleného, pro 

realizaci projektu stěžejního 

indikátoru; aspekt efektivnosti a 

hospodárnosti)

Žádost o podporu, Rozpočet 

stavby

4. 

Projekt je zaměřen na více 

klíčových

kompetencí v oblastech:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných 

oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními 

technologiemi (aspekt 

účelnosti)

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 

dokumentace

Součástí projektu je úprava 

zeleně v okolí a na budovách 

(aspekt účelnosti)

6.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

Projekt řeší využití výstupů 

projektu v

kalendářním roce (aspekt 

efektivnosti)

5. 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

Projekt je zaměřen na více 

klíčových

kompetencí v oblastech:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných 

oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními 

technologiemi (aspekt 

účelnosti)

4. 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Data ČSÚ

Počet obyvatel obce/města, ve 

které se daný projekt realizuje 

ke dni 1. 1. 2018 (dle ČSÚ; v 

případě, že projekt zasahuje do 

více obcí, vypočítá se nárok na 

body dle aritmetického 

průměru počtu obyvatel v 

obcích, ve kterých je projekt 

realizován; aspekt potřebnosti a 

efektivnosti)

3. 

Žádost o podporu, Rozpočet 

stavby

Požadovaná výše dotace 

odpovídá optimální nákladnosti 

na jednotku indikátoru 

(stanovené jako podíl CZV a 

rozdílu mezi výchozí a cílovou 

hodnotou zvoleného, pro 

realizaci projektu stěžejního 

indikátoru; aspekt efektivnosti a 

hospodárnosti)

2.

Žádost o podporu, Stavební 

povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení 

Technická připravenost 

projektu (aspekt 

proveditelnosti)

1.

Aktivita - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

6.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 

dokumentace

Součástí projektu je úprava 

zeleně v okolí a na budovách 

(aspekt účelnosti).

3. 

Počet obyvatel obce/města, ve 

které se daný projekt realizuje 

ke dni 1. 1. 2018 (dle ČSÚ; v 

případě, že projekt zasahuje do 

více obcí, vypočítá se nárok na 

body dle aritmetického 

průměru počtu obyvatel v 

obcích, ve kterých je projekt 

realizován; aspekt potřebnosti a 

efektivnosti)

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Data ČSÚ



Součástí projektu je úprava zeleně 10

Celkem projekt získal bodů

Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 60 bodů, minimální bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení je 30 bodů. 

Výsledek hodnocení: projekt splnil/nesplnil*) podmínky věcného hodnocení

*) nehodící se škrtněte

Podpis: Datum:Jméno a příjmení člena hodnotící komise

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 

dokumentace

Součástí projektu je úprava 

zeleně v okolí a na budovách 

(aspekt účelnosti)

6.


