
Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektu

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Obec, v níž se realizuje projekt, má méně než 1000 obyvatel. 10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má 1000 - 2000 obyvatel. 6 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má nad 2000 obyvatel. 4 body

Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo žadatel uvedl 

ve studii proveditelnosti informaci, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 

řízení (ohlášení).  

10 bodů

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo žadatel 

neuvedl ve studii proveditelnosti informaci, že realizace projektu nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení).

5 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů projektu je nižší než 2 000 000 Kč 

(zaokrouhleno na celá čísla).
10 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů projektu je v rozmezí od 2 000 000 

Kč do 3 000 000 Kč včetně (zaokrouhleno na celá čísla).
6 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je vyšší než 3 000 000 Kč 

(zaokrouhleno na celá čísla).
4 body

Výdaje na stavby/stavební úpravy/rekonstrukce objektů činí minimálně 50% z 

celkových způsobilých výdajů projektu.
10 bodů

Výdaje na stavby/stavební úpravy/rekonstrukce objektů činí méně než 50% 

celkových způsobilých výdajů projektu nebo v rámci projektu nejsou realizovány 

stavební práce.

5 bodů

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve 4. výzvě IROP - Infrastruktura pro vzdělávání - aktivita Infrastruktura pro předškolní 

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

1.

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni 

1.1.2018

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, počet obyvatel dle zdroje 

ČSÚ k 1.1.2018

Kritéria společná pro všechny aktivity

2.

Technická připravenost projektu 

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 

stavební povolení, Studie proveditelnosti

3.

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů 

projektu

(Aspekt efektivnosti)

Žádost o podporu, Rozpočet

4.

V rámci projektu jsou realizovány stavební 

práce

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti



Ad A: Navýšení kapacity zařízení o 6 dětí a více; 

Ad B: Záměrem projektu je podpořit zvýšení kvality vzdělávání ve 2 a více 

oblastech klíčových kompetencí; 

Ad C: Záměrem projektu je podpořit zvýšení kvality vzdělávání ve 2 a více 

oblastech klíčových kompetencí

10 bodů

Ad A: Navýšení kapacity zařízení o 1 - 5 dětí; 

Ad B: Záměrem projektu je podpořit zvýšení kvality vzdělávání v 1 oblasti 

klíčových kompetencí, nebo zajistit bezbariérový přístup, nebo rozšířit kapacitu 

kmenových učeben; 

Ad C: Záměrem projektu je podpořit zvýšení kvality vzdělávání v 1 oblasti 

klíčových kompetencí

5 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.

Kritérium relevantní pro aktivitu A: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, aktivitu B: Inrastruktura základních škol nebo aktivitu 

C: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (Žadatel vybírá relevantní možnost dle podporovaných aktivit výzvy)

5. 

A: Navýšení  kapacity zařízení; 

B: Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových 

kompentencích, budování bezbariérovosti škol, 

rozšiřování kapacit kmenových učeben; 

C: Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových 

kompentencích                                                                                                                                  

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, popis 

aktivit prjektu


