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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 ZAKLADNÍCH ŠKOL 
Č. Název kritéria Hodnocení Referenční 

dokument 
VH1 Zaměření projektu ve vazbě na klíčové 

kompetence uvedené ve Strategickém rámci 
Místního akčního plánu1 

40 Projekt je zaměřen na 4 klíčové kompetence Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 35 Projekt je zaměřen na 3 klíčové kompetence 

30 Projekt je zaměřen na 2 klíčové kompetence 

25 Projekt je zaměřen na 1 klíčovou kompetenci 

0 Projekt není zaměřen na žádnou klíčovou kompetenci. 

VH2 Bezbariérovost 15 Součástí výdajů projektu jsou výdaje na zřízení bezbariérového přístupu Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 0 Součástí výdajů projektu nejsou výdaje na zřízení bezbariérového přístupu (protože řešené místo 

již bezbariérové je) 

VH3 Výstupy z projektu budou sloužit také 
k mimoškolním zájmovým, neformálním a jiným 
aktivitám  

15 Žadatel popsal, že výstupy z projektu budou sloužit k mimoškolním, zájmovým, neformálním 
nebo jiným aktivitám (např. zájmové kroužky, spolupráce se zaměstnavateli, vzdělávání pro 
dospělé atd.). 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

0 Žadatel nepopsal a nepočítá s využitím výstupů z projektu k mimoškolním, zájmovým, 
neformálním nebo jiným aktivitám (např. zájmové kroužky, spolupráce se zaměstnavateli, 
vzdělávání pro dospělé atd.). 

VH4 Projekt je realizován v obci, která dosahuje 
velikosti dle počtu obyvatel2 

30 Projekt je realizován v obci o velikosti menší než 4 000 obyvatel (včetně) Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Statistika ČSÚ 

20 Projekt je realizován v obci o velikosti 4 001 až 15 000 obyvatel (včetně) 

10 Projekt je realizován v obci o velikosti větší než 15 001 obyvatel (včetně)  

 

 
1 Schválené místní akční plány jsou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době ukončení kolové výzvy MAS. 
2 Počet obyvatel obce bude posuzován podle Databáze Českého statistického úřadu za rok 2019 (https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-
cr). V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v obcích, ve kterých je projekt realizován. 
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