
Číslo Referenční dokument BODY Způsob hodnocení kritéria

10 Posuzuje se otevírací doba zařízení. Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po dobu 4  
hodin denně a více.

5 Posuzuje se otevírací doba zařízení. Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po dobu méně 
než 4  hodin denně.

10

Žadatel předkládá na kolik klíčových kompetencí se projekt zaměřuje. 
Body budou přiděleny, pokud je Projekt  zaměřený na dvě a více klíčových kompetencí 
(komunikace v cizích jazycích, dovednosti v technických a řemeslných oborech, znalosti v 
oblasti přírodních věd, schopnosti práce s digitálními technologiemi).

5
Žadatel doložil, že Projekt je zaměřený jen na jednu z klíčových kompetencí (komunikace v 
cizích jazycích, dovednosti v technických a řemeslných oborech, znalosti v oblasti přírodních 
věd, schopnosti práce s digitálními technologiemi), nebo projekt není zaměřen na klíčové 
kompetence.

10 Obec má do 1000 obyvatel

6 Obec má 1001 - 2000 obyvatel

4 Obec má  2001 a více  obyvatel

20 Celková výše způsobilých výdajů na projekt je ke dni podání žádosti o podporu 
do 999 999,- Kč (včetně)

10 Celková výše způsobilých výdajů na projekt je ke dni podání žádosti o podporu 
od 1 000 000,- Kč do 1 500 000,-- Kč (včetně)

0 Celková výše způsobilých výdajů na projekt je ke dni podání žádosti o podporu vyšší než 1 
500 000,- Kč 

Maximální počet získaných bodů: 60

Minimální  počet získaných bodů : 30

Žádost o podporu

Kritérium

Kritérium platné pro aktivitu : Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Kritérium platné pro aktivitu : Infrastruktura základních škol  

Kritérium platné pro aktivity : Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, infrastruktura  základních škol 

1.

Klíčové aktivity       

           (Aspekt efektivnosti a účelnosti)               
.  

Studie proveditelnosti
Žádost o podporu 

Kritéria věcného hodnocení 
Výzva č. 8 MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. – IROP – Zvyšování kvality škol IV

2.

Žadatel nedoložil dokumentaci o připravenosti projektu. Žadatel nedoložil stavební povolení, 
nebo souhlas s provedením ohlášeného záměru, nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavení povolení, nebo jiný dokument opravňující k provedení stavby, nebo Čestné 
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení 

Žadatel doložil dokumentaci o připravenosti projektu. Žadatel doložil stavební povolení, 
nebo souhlas s provedením ohlášeného záměru, nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavení povolení, nebo jiný dokument opravňující k provedení stavby, nebo Čestné 
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení 

4.

Připravenost projektu k realizaci  

(Aspekt proveditelnosti)

 

Žádost o podporu;
 Žádost o stavební povolení 

nebo ohlášení, případně 
stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení 
nebo jiný dokument prokazující 
stav stavebního řízení; čestné 
prohlášení žadatele, že není 

vyžadováno potvrzení 
stavebního úřadu

10

Délka pobytu dítěte v zařízení 

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

1.
Studie proveditelnosti,

ČSÚ (Publikace: Počet obyvatel 
v obcích k 01.01.2020)

Žádost o podporu

20

Velikost obce podle počtu obyvatel, ve 
které je projekt realizován      

           (Aspekt potřebnosti)               .  

3.

Výše způsobilých výdajů

(Aspekt efektivnosti)


