
 
 

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 

Věcné hodnocení projektu 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení Referenční dokument sloužící 
k hodnocení kritéria 

Celková kapacita renovovaných 
učeben v součtu za projekt 

0 bodů: 5–9 žáků 
 
5 bodů: 10–14 žáků 
 
10 bodů: 15 a více žáků 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

Projekt řeší využití výstupů 
projektu v kalendářním roce. 

0 bodů: Výstupy projektu jsou využité méně jak deset měsíců v roce. 
 
5 bodů: Výstupy projektu jsou využité deset měsíců v roce.  
 
10 bodů: Výstupy projektu jsou využité více jak deset měsíců v roce.  

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

Projekt je zaměřen na klíčové 
kompetence IROP cizí jazyky, 
technické a řemeslné obory, 
přírodní vědy a digitální 
technologie. 

5 bodů: Projekt je zaměřen pouze na jednu klíčovou kompetenci IROP.  
 
10 bodů: Projekt je zaměřen na dvě klíčové kompetence. 
 
15 bodů: Projekt je zaměřen na více než dvě klíčové kompetence IROP. 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

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

0 bodů: V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 
 
5 bodů: V projektu jsou hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti, ale nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 
 
10 bodů: V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 
 

Studie proveditelnosti 



 
Projekt plánuje spolupráci žadatele 
s nestátními neziskovými 
organizacemi, kulturními 
institucemi a dalšími zařízeními 
spolupracujícími s dětmi a mládeží 

0 bodů: Projekt neplánuje spolupráci s žádným uvedeným zařízením 
 
15 bodů: Projekt plánuje spolupráci v rámci projektu alespoň s jedním 
z uvedených zařízení  
 

Memorandum o spolupráci 
s nestátními neziskovými 
organizacemi, kulturními institucemi 
a dalšími zařízeními spolupracujícími 
s dětmi a mládeží 

Technická připravenost projektu. 

0 bodů - Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné 
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 
stavebních záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace 
projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení). 
 
10 bodů - Projekt má ke dni podání žádosti o podporu platné 
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 
stavebních záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení nebo doložil čestné prohlášení, že realizace projektu 
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou 
stavební práce. 

Studie proveditelnosti, přílohy 
žádosti 

 

 


