
 

Příloha č. 2 

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. 4.3. 

  



 
 

INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Č. Název kritéria Hodnocení Referenční dokument 
VH1 Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí v 

oblastech: komunikace v cizích jazycích, technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními 
technologiemi 

30 Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou kompetenci Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 15 Projekt je zaměřen na jednu klíčovou kompetenci 

VH2 Projekt je realizován ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 
práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním 
trhu práce 

30 Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu 
práce ve vazbě na budoucí uplatnění osob na trhu práce a zároveň se při 
výuce (kurzech) bude spolupracovat přímo s potenciálním budoucím 
zaměstnavatelem. Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a 
zaměstnavatelem je podepsána minimálně na 5 let od zahájení doby 
realizace projektu. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Smlouva o spolupráci 

15 Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu 
práce ve vazbě na budoucí uplatnění osob na trhu práce, při výuce 
spolupracují s potenciálním zaměstnavatelem, ale nemají podepsanou 
smlouvu o spolupráci. 

0 Projekt je zaměřen pouze na zájmové a neformální vzdělávání nebo projekt 
nereflektuje potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

VH3 Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských 
zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními 
institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a 
mládeží (např. knihovny, muzea) 

20 ANO, projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s 
nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími 
zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

0 NE, projekt neplánuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s 
nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími 
zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží. 

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 

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

 

 


