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3.Výzva MAS Podhůří Železných hor – IROP – Zvyšování kapacit předškolních zařízení 
 

Příloha č. 2 kritéria věcné hodnocení 

 

Kritéria pro věcné hodnocení 

Preferenční kritérium  Funkce Popis preferenčního kritéria Charakteristika přiděleného počtu 

bodů 

Body  Dokumentace 

1.Technická připravenost 
projektu – Proveditelnost 

Hodnotící 

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 k 

žádosti přiloží čestné prohlášení, že 

realizace projektu nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení), nebo 

součástí projektu nejsou stavební práce 

 

Žadatel doložil dokument o 

stavebním řízení, nebo doložil čestné 

prohlášení, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení 

(ohlášení), nebo součástí projektu 

nejsou stavební práce 

10 

Žádost o podporu, 
Stavební povolení 

nebo souhlas s 
provedením 

ohlášeného stavebního 
záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující stavební 

povolení nebo Čestné 
prohlášení žadatele, že 

není vyžadováno 
stavební povolení, 

ohlášení stavby ani jiné 
opatření stavebního 

úřadu 

Žadatel nedoložil ke dni podání 

žádosti dokument o stavebním řízení, 

nebo čestné prohlášení, že realizace 

nepodléhá stavebnímu řízení 

(ohlášení), nebo součástí projektu 

nejsou stavební práce 

0 

2. Nově vytvořené 

kapacity budou 
Hodnotící 

Ve studii proveditelnosti žadatel uvede 
provozní dobu zařízení, zda a jak budou 

Nově vytvořené kapacity budou 

využívané také po skončení 
10 Žádost o podporu 



 

2 

využívány i mimo 

provozní dobu 

vzdělávacího 

zařízení 

- Hospodárnost 

- Účelnost 

prostory využívány mimo definovanou 
pracovní dobu, minimálně dvě hodiny 
týdně.  

definované provozní doby, 

minimálně 2 hodiny týdně 

 

Studie proveditelnosti 

 

Nově vytvořené kapacity budou 
využívány pouze po definovanou 
provozní dobu 
 

0 
 

3. Projekt je zaměřen na 
zkvalitnění vnitřního a 
vnější prostředí  
- Účelnost 

Hodnotící 

Ve studii proveditelnosti v kapitole 4. 
podrobný popis projektu žadatel 
popíše, které části zařízení jsou 
projektem řešeny. Žadatel dále popíše, 
jestli se jedná o stavební úpravy nebo 
pouze o pořízení vybavení a pomůcek. 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění jak 
vnitřního, tak vnějšího prostředí 
včetně stavebních úprav 

20 

Studie proveditelnosti 
Projekt řeší buď vnitřní nebo jen 
vnější prostředí včetně stavebních 
úprav 

10 

Projekt řeší jen základní dovybavení 
prostor nákupem nábytku, výukové 
prvky aj. 

0 

4. Projekt řeší využití 

výstupů projektu 

v kalendářním roce 

 - Účelnost 

 

 

Hodnotící 

V projektu a ve studii proveditelnosti je 

popsáno, kolik měsíců v roce bude 

probíhat provoz nového zázemí  

Zázemí bude využíváno více jak deset 

měsíců v roce  10 

Studie proveditelnosti 

 Zázemí bude využíváno deset měsíců 

a méně v roce 
0 

 

 

Celkem lze za věcné hodnocení získat maximálně 50 bodů. Hranice pro splnění věcného hodnocení je minimálně 30 bodů. 


