
 

Příloha č. 2, Výzvy č.10 - MAS Lašsko z.s. – IROP – Předškolní vzdělávání 

Kritéria věcného hodnocení: IROP 5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 
 

Kritéria věcného hodnocení mají formu hodnotící, tzn. každé kritérium je bodově ohodnoceno. Maximální počet bodů, které může žadatel získat je 100 bodů u každé aktivity.  

Minimální bodová hranice je stanovena na 50 % z celkového počtu bodů, tzn. 50 bodů. Pokud žádost o podporu nedosáhla či nepřesáhla minimální bodovou hranici, bude 

vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Hodnocení kritérií věcného hodnocení je popsáno v Interních postupech MAS Lašsko, z. s. kap. 4.2. 

  



 
 

INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Č. Název kritéria Hodnocení Referenční dokument 
VH1 Projektem realizovaná opatření navyšují kapacitu 

stávajícího zařízení o: 
30 6 a více míst.  Studie proveditelnosti 

 
 
Žádost o podporu 

20 3 až 5 míst.  

10 2 místa.  

5 1 místo. 
VH2 Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 20 Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let. Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 0 Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 
VH3 Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální 

možnou dobu. 
15 Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně.  Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 10 Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 hodin do 8 
hodin denně. 

5 Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 4 hodin do 6 
hodin denně. 

0 Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 4 hodiny denně. 
VH4 Výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace 
20 Výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

je do 1 500 000 Kč včetně 
Žádost o podporu 
 

10 Výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
je 1 500 001 Kč – 3 000 000 Kč včetně 

5 Výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
je 3 000 001 Kč a vyšší 

VH5 V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i 
ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

10 V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

Studie proveditelnosti 
 

5 V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve 
fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

0 V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace 

VH6 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství 
(zeleň, herní prvky). 

5 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní 
prvky).  

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

0 Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (zeleň, 
herní prvky). 
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