
Název výzvy MAS: OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 4

Číslo výzvy MAS: 16

Název výzvy ŘO: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo výzvy ŘO: 68

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení/N

R

Odůvodnění

Žadatel doložil, že má zajištěno finanční krytí projektu v době realizace 

projektu
20 bodů

Žadatel nemá zajištěno finanční krytí projektu v době realizace projektu 0 bodů

Realizací projektu dojde k navýšení kapacity o 8 a více míst 25 bodů

Realizací projektu dojde k navýšení kapacity o 4 - 7 míst 15 bodů

Realizací projektu dojde k navýšení kapacity o 3 a méně míst 0 bodů

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po dobu delší než 8 hodin denně 15 bodů

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po dobu 8 a méně hodin denně 0 bodů

Součástí projektu je úprava venkovních prostranství (vysazení stromů, 

keřů, rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) nebo herní 

prvky pro děti. Hodnotitel v komentáři uvede, jaká činnost je v projektu 

realizována.

10 bodů

Součástí projektu není úprava venkovních prostranství 0 bodů

Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, 

laboratoří a dílen nebo pořízení jejich vybavení s vazbou na jednu a více 

klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními technologiemi.

15 bodů

Součástí projektu není rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, 

laboratoří a dílen ani není pořízeno jejich vybavení s vazbou na klíčové 

kompetence

0 bodů

Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám 

dětí a pro veřejnost (kurzy pro dospělé)
25 bodů

Výstupy z projektu budou sloužit pouze k mimoškolním zájmovým 

aktivitám dětí
15 bodů

Výstupy z projektu nebudou sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám 

dětí ani pro veřejnost 
0 bodů

Součástí projektu je úprava venkovních prostranství (vysazení stromů, 

keřů, rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) nebo mobiliář. 

Hodnotitel v komentáři uvede, jaká činnost je v projektu realizována.

10 bodů

Součástí projektu není úprava venkovních prostranství. 0 bodů

3.3

Úprava venkovních 

prostranství 

(účelnost)

(Týká se projektů zaměřených 

na aktivitu Základní školy. Pro 

ostatní aktivity je odpověď NR)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (kap. 2)

3.2

Využití i k mimoškolním 

aktivitám

(účelnost)

(Týká se projektů zaměřených na 

aktivitu Základní školy. Pro 

ostatní aktivity je odpověď NR)

Rozhodné kritérium při shodném 

počtu bodů

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (kap.6)

3.1

Rozvoj klíčových kompetencí

(potřebnost)

(Týká se projektů zaměřených na 

aktivitu Základní školy. Pro 

ostatní aktivity je odpověď NR) 

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (kap. 2)

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1.5  Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Integrované strategie 

MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

1.1

Zajištěné předfinancování 

projektu v době realizace 

projektu

(proveditelnost)

Příloha č. 15 Žádosti o podporu 

Doklad o zajištění finančního 

krytí (Usnesení zastupitelstva 

obce v případě, že je žadatelem 

obec nebo její příspěvková 

organizace (obec jako 

zřizovatel) nebo doklad o 

zajištění financování úvěrem či 

vlastními prostředky v případě, 

že je žadatelem jiná právnická 

osoba (čestné prohlášení 

statutárního zástupce, bankovní 

příslib))

Platnost dne: 07.10.2021

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1.5  Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Integrované strategie MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

2.2

Délka pobytu dítěte

(potřebnost)
(Týká se projektů zaměřených na 

aktivitu předškolní vzdělávávní. Pro 

ostatní aktivity je odpověď NR)

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti (kap 6)

2.3

Úprava venkovních 

prostranství

(účelnost)
(Týká se projektů zaměřených na 

aktivitu předškolní vzdělávávní. 

Pro ostatní aktivity je odpověď 

NR)

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti (kap 2)

2.1

Navýšení kapacity školy

(účelnost)
(Týká se projektů zaměřených na 

aktivitu předškolní vzdělávávní. Pro 

ostatní aktivity je odpověď NR)

Rozhodné kritérium při shodném 

počtu bodů

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti (kap 2,3)



Součástí projektu jsou aktivity zaměřené na 2 a více klíčových 

kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními technologiemi.

15 bodů

Součástí projektu jsou aktivity zaměřené na 1 klíčovou kompetenci:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními technologiemi.

0 bodů

Projekt plánuje vzájemnou spolupráci zařízení se školami, nestátními 

neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními 

spolupracujícími s dětmi a mládeží

10 bodů

Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci zařízení se školami, nestátními 

neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními 

spolupracujícími s dětmi a mládeží

0 bodů

Výstupy projektu jsou využité více jak 10 měsíců v roce 25 bodů

Výstupy projektu jsou využité 10 měsíců v roce 15 bodů

Výstupy projektu jsou využité méně jak 10 měsíců v roce 0 bodů

0

Minimmální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 70.

Podpisy přítomných členů Výběrové komise:

Celkový počet bodů

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a podpis zapisovatele:

Složení komise:
Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil podmínky 

věcného hodnocení)

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

4.3

Využití výstupů v roce

(efektivnost)
(Týká se projektů zaměřených na 

aktivitu Zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání. Pro 

ostatní aktivity je odpověď NR)

Rozhodné kritérium při shodném 

počtu bodů

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (kap. 6)

Datum: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

4.1

Rozvoj klíčových kompetencí

(potřebnost)

(Týká se projektů zaměřených 

na aktivitu Zájmové, 

neformální a celoživotní 

vzdělávání. Pro ostatní aktivity 

je odpověď NR)   

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (kap. 2)

Spolupráce s dalšími subjekty

(efektivnost)

(Týká se projektů zaměřených 

na aktivitu Zájmové, 

neformální a celoživotní 

vzdělávání. Pro ostatní aktivity 

je odpověď NR)   

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (kap. 6)
4.2
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