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11. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 
 
 
 

 

"Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání“ 
 
 

 
 
 
 

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – 
Integrované projekty CLLD“ 
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Datum platnosti od: 17.07.2020 

 

Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení 

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání 
 

Hodnotící kritéria jsou definována v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií, uvedených u jednotlivých programových rámců ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 
na období 2014–2020. 
 

Kritéria věcného hodnocení – Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

číslo název popis 
typ 

kritéria 

hodnocení 

zdroj informací 
odůvodnění 
hodnocení kategorie body kategorie body kategorie body kategorie body 

1. 
Připravenost 

projektu 

Bodové kritérium se vztahuje k připravenosti 
projektu. Důvodem zařazení tohoto kritéria je 

přidělení bodů projektu, který je připraven k realizaci 
po stavební stránce již v době podání žádosti o ZŠ, 

podporu. 

hodnotící 

Žadatel předloží jako 
přílohu žádosti o 
podporu právoplatný 
dokument, že může 
stavbu provést (tj. 
bude doloženo buď 
platné stavební 
povolení nebo 
veřejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební 
povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášené 
stavby, na jehož 
základě lze projekt 
realizovat). V případě, 
že realizace projektu 
nepodléhá řízení 
stavebního úřadu nebo 
není potřeba 
veřejnoprávní 
smlouva, žadatel 
předložil jako přílohu 
žádosti o podporu 
stanovisko stavebního 
úřadu, že právoplatný 
dokument k provedení 
stavby není zapotřebí.  

5 

Žadatel k žádosti o podporu 
nedoložil právoplatný 
dokument, že může stavbu 
provést (tj. platné stavební 
povolení nebo veřejnoprávní 
smlouvu nahrazující stavební 
povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášené stavby, na 
jehož základě lze projekt 
realizovat). V případě, že 
realizace projektu nepodléhá 
řízení stavebního úřadu nebo 
není potřeba veřejnoprávní 
smlouva, žadatel nepředložil 
jako přílohu žádosti o podporu 
stanovisko stavebního úřadu, že 
právoplatný dokument k 
provedení stavby není 
zapotřebí.  

0         

žádost o podporu, 
studie proveditelnosti, 

povinná příloha č. 7 
nebo č. 8 

ANO 

2. 

Populační 
velikost 

obce/města, 
kde se 
projekt 

realizuje 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené 
podkritérium. Pro určení velikosti obce se vychází z 

údajů zveřejněných ČSÚ k datu 31.12.2016 
(https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=

vystup-objekt-
parametry&z=T&f=TABULKA&katalog=30845&pvo=D
EM03&pvoch=40720&sp=A&skupId=526&pvokc=101

&c=v3%7E2__RP2016MP12DP31&str=v70). V 
případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se 

nárok na body dle aritmetického průměru počtu 
obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt 

realizován.   

hodnotící 

Obec, na jejímž území 
je projekt realizován, 
má méně než 1000 

obyvatel. 

15 
Obec, na jejímž území je projekt 

realizován, má 1000 a více 
obyvatel. 

10         

žádost o podporu, 
příloha č. 15 žádosti o 

podporu (Povinná 
příloha Místní akční 

skupiny Brána 
Brněnska, z.s.), studie 

proveditelnosti 

ANO 
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Kritéria věcného hodnocení – Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

3. 
Finanční 

náročnost 
projektu 

Kritérium hodnotí požadovanou výši dotace. 
Důvodem zařazení tohoto kritéria je hledisko 

hospodárnosti projektu. Hodnocení se provádí na 
základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o 

podporu. Žadatel popisuje potřebné informace v 
Žádosti o podporu. Hodnotitel nalezne údaje pro 
přidělení počtu bodů zejména v přehledu zdrojů 
financování. Kritérium bude posuzováno ke dni 

podání žádosti. 

hodnotící 
požadovaná výše 

dotace činí maximálně 
2.500.000 Kč 

15 
požadovaná výše dotace je v 

rozsahu 2.500.001 - 5.000.000 
Kč 

10 
požadovaná výše dotace 
je v rozsahu 5.000.001 - 

6.000.000 Kč 
5     

žádost o podporu, 
studie proveditelnosti 

ANO 

4. 

Výstupy z 
projektu 

budou sloužit 
také k 

mimoškolním 
zájmovým 
aktivitám 

dětí a 
mládeže 

Kritérium hodnotí, zda výstupy z projektu budou 
sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a 

mládeže (zájmové aktivity = aktivity potřebné pro 
rozvoj osobnosti, kompenzující jednostrannou zátěž 

ze školy, zajišťující duševní hygienu, mající funkci 
výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, 
zdravotní, sociální a preventivní, rozvíjející 

schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňují 
sociální vztahy).  Využití výstupů projektu pro 

mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže musí být 
dodržováno minimálně po dobu udržitelnosti 

projektu! Kritérium bude posuzováno ke dni podání 
žádosti. 

hodnotící 

Výstupy z projektu 
budou sloužit i k 

mimoškolním 
zájmovým aktivitám 

dětí a mládeže 
minimálně 1 vyučovací 
hodinu (45 min) týdně 
mimo dobu školních 
prázdnin. Musí být 

dodržováno minimálně 
po dobu udržitelnosti 

projektu. 

15 

Výstupy z projektu budou sloužit 
i k mimoškolním zájmovým 

aktivitám dětí a mládeže 
minimálně 1 vyučovací hodinu 
(45 min) měsíčně mimo dobu 
školních prázdnin. Musí být 

dodržováno minimálně po dobu 
udržitelnosti projektu. 

10 

Výstupy z projektu 
nebudou sloužit k 

mimoškolním zájmovým 
aktivitám dětí a mládeže. 

5     
žádost o podporu, 

studie proveditelnosti 
ANO 

 

 

 

 

Maximální možný dosažený počet bodů: 50 bodů.  
Minimální počet dosažených bodů pro kladné věcné hodnocení: 25 bodů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aktivita Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol 
  

Kritéria věcného hodnocení – Aktivita Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol 

číslo název popis 
typ 

kritéria 

hodnocení 

zdroj informací  
odůvodnění 
hodnocení kategorie body kategorie body kategorie body 
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1. 
Připravenost 

projektu 
Bodové kritérium se vztahuje k připravenosti projektu. Důvodem zařazení tohoto kritéria je přidělení bodů 

projektu, který je připraven k realizaci po stavební stránce již v době podání žádosti o podporu. 
hodnotící 

Žadatel předloží jako přílohu 
žádosti o podporu právoplatný 
dokument, že může stavbu 
provést (tj. bude doloženo buď 
platné stavební povolení nebo 
veřejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební povolení 
nebo souhlas s provedením 
ohlášené stavby, na jehož 
základě lze projekt realizovat). V 
případě, že realizace projektu 
nepodléhá řízení stavebního 
úřadu nebo není potřeba 
veřejnoprávní smlouva, žadatel 
předložil jako přílohu žádosti o 
podporu stanovisko stavebního 
úřadu, že právoplatný dokument 
k provedení stavby není 
zapotřebí.  

5 

Žadatel k žádosti o podporu 
nedoložil právoplatný 
dokument, že může stavbu 
provést (tj. platné stavební 
povolení nebo veřejnoprávní 
smlouvu nahrazující stavební 
povolení, souhlas s 
provedením ohlášené stavby, 
na jehož základě lze projekt 
realizovat). V případě, že 
realizace projektu nepodléhá 
řízení stavebního úřadu nebo 
není potřeba veřejnoprávní 
smlouva, žadatel nepředložil 
jako přílohu žádosti o 
podporu stanovisko 
stavebního úřadu, že 
právoplatný dokument k 
provedení stavby není 
zapotřebí.  

0     
žádost o podporu, studie 
proveditelnosti, povinná 

příloha č. 7 nebo č. 8 
ANO 

2. 

Populační 
velikost 

obce/města, 
kde se 
projekt 

realizuje 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. Pro určení velikosti obce se vychází z údajů 
zveřejněných ČSÚ k datu 31.12.2016 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-

parametry&z=T&f=TABULKA&katalog=30845&pvo=DEM03&pvoch=40720&sp=A&skupId=526&pvokc=101
&c=v3%7E2__RP2016MP12DP31&str=v70). V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok 
na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován.   

hodnotící 
Obec, na jejímž území je projekt 
realizován, má méně než 1000 

obyvatel. 
15 

Obec, na jejímž území je 
projekt realizován, má 1000 a 

více obyvatel. 
10     

žádost o podporu, příloha č. 
15 žádosti o podporu 

(Povinná příloha Místní 
akční skupiny Brána 

Brněnska, z.s.), studie 
proveditelnosti 

ANO 

3. 
Finanční 

náročnost 
projektu 

Kritérium hodnotí požadovanou výši dotace. Důvodem zařazení tohoto kritéria je hledisko hospodárnosti 
projektu. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu. Žadatel 

popisuje potřebné informace v Žádosti o podporu. Hodnotitel nalezne údaje pro přidělení počtu bodů 
zejména v přehledu zdrojů financování. Kritérium bude posuzováno ke dni podání žádosti. 

hodnotící 
požadovaná výše dotace činí 

maximálně 2.500.000 Kč 
15 

požadovaná výše dotace je v 
rozsahu 2.500.001 - 5.000.000 

Kč 
10 

požadovaná 
výše dotace je 

v rozsahu 
5.000.001 - 

6.000.000 Kč 

5 
žádost o podporu, studie 

proveditelnosti 
ANO 

4. 

 
Výstupy z 
projektu 
budou 

sloužit také 
k 

mimoškolní
m zájmovým 

aktivitám 
dětí a 

mládeže 

Kritérium hodnotí, zda výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a 
mládeže (zájmové aktivity = aktivity potřebné pro rozvoj osobnosti, kompenzující jednostrannou zátěž ze 
školy, zajišťující duševní hygienu, mající funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní, 
sociální a preventivní, rozvíjející schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňují sociální vztahy). Využití 
výstupů projektu pro mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže musí být dodržováno minimálně po dobu 
udržitelnosti projektu! Kritérium bude posuzováno ke dni podání žádosti. 

hodnotící 

Výstupy z projektu budou sloužit 
i k mimoškolním zájmovým 

aktivitám dětí a mládeže 
minimálně 1 vyučovací hodinu 

(45 min) týdně mimo dobu 
školních prázdnin. Musí být 

dodržováno minimálně po dobu 
udržitelnosti projektu. 

15 

Výstupy z projektu budou 
sloužit i k mimoškolním 

zájmovým aktivitám dětí a 
mládeže minimálně 1 

vyučovací hodinu (45 min) 
měsíčně mimo dobu školních 

prázdnin. Musí být 
dodržováno minimálně po 

dobu udržitelnosti projektu. 

10 

Výstupy z 
projektu 
nebudou 
sloužit k 

mimoškolním 
zájmovým 

aktivitám dětí a 
mládeže. 

5 
žádost o podporu, studie 

proveditelnosti 
ANO 

 

 

 

Maximální možný dosažený počet bodů: 50 bodů.  
Minimální počet dosažených bodů pro kladné věcné hodnocení: 25 bodů. 
 

 

 

 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

 
Kritéria věcného hodnocení – Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

číslo název popis 
typ 

kritéria 

hodnocení 

zdroj informací 
odůvodnění 
hodnocení kategorie body kategorie body kategorie body 



      

5 
Datum platnosti od: 17.07.2020 

1. 
Připravenost 

projektu 
Bodové kritérium se vztahuje k připravenosti projektu. Důvodem zařazení tohoto kritéria je přidělení 
bodů projektu, který je připraven k realizaci po stavební stránce již v době podání žádosti o podporu. 

hodnotící 

Žadatel předloží jako přílohu žádosti 
o podporu právoplatný dokument, 
že může stavbu provést (tj. bude 
doloženo buď platné stavební 
povolení nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující stavební 
povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášené stavby, na 
jehož základě lze projekt realizovat). 
V případě, že realizace projektu 
nepodléhá řízení stavebního úřadu 
nebo není potřeba veřejnoprávní 
smlouva, žadatel předložil jako 
přílohu žádosti o podporu 
stanovisko stavebního úřadu, že 
právoplatný dokument k provedení 
stavby není zapotřebí.  

5 

Žadatel k žádosti o podporu 
nedoložil právoplatný dokument, 
že může stavbu provést (tj. platné 
stavební povolení nebo 
veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení, souhlas s 
provedením ohlášené stavby, na 
jehož základě lze projekt 
realizovat). V případě, že realizace 
projektu nepodléhá řízení 
stavebního úřadu nebo není 
potřeba veřejnoprávní smlouva, 
žadatel nepředložil jako přílohu 
žádosti o podporu stanovisko 
stavebního úřadu, že právoplatný 
dokument k provedení stavby není 
zapotřebí.  

0     

žádost o 
podporu, studie 
proveditelnosti, 
povinná příloha 

č. 7 nebo č. 8 

ANO 

2. 

Populační 
velikost 

obce/města, 
kde se 
projekt 

realizuje 

Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. Pro určení velikosti obce se vychází z 
údajů zveřejněných ČSÚ k datu 31.12.2016 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt-
parametry&z=T&f=TABULKA&katalog=30845&pvo=DEM03&pvoch=40720&sp=A&skupId=526&pvokc=1

01&c=v3%7E2__RP2016MP12DP31&str=v70). V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se 
nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt 

realizován.   

hodnotící 
Obec, na jejímž území je projekt 
realizován, má méně než 1000 

obyvatel. 
15 

Obec, na jejímž území je projekt 
realizován, má 1000 a více 

obyvatel. 
10     

žádost o 
podporu, příloha 

č. 15 žádosti o 
podporu 

(Povinná příloha 
Místní akční 

skupiny Brána 
Brněnska, z.s.), 

studie 
proveditelnosti 

ANO 

3. 
Finanční 

náročnost 
projektu 

Kritérium hodnotí požadovanou výši dotace. Důvodem zařazení tohoto kritéria je hledisko hospodárnosti 
projektu. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu. Žadatel 

popisuje potřebné informace v Žádosti o podporu. Hodnotitel nalezne údaje pro přidělení počtu bodů 
zejména v přehledu zdrojů financování. Kritérium bude posuzováno ke dni podání žádosti. 

hodnotící 
požadovaná výše dotace činí 

maximálně 2.500.000 Kč 
15 

požadovaná výše dotace je v 
rozsahu 2.500.001 - 5.000.000 Kč 

10 
požadovaná výše dotace je v 

rozsahu 5.000.001 - 6.000.000 Kč 
5 

žádost o 
podporu, studie 
proveditelnosti 

ANO 

4. 

Využití 
zařízeními 

předškolníh
o a školního 
vzdělávání 

Kritérium hodnotí využití výstupů projektu zařízeními předškolního a školního vzdělávání v kalendářním 
roce. Kritérium bude posuzováno ke dni podání žádosti. 

hodnotící 

Výstupy projektu jsou využité více 
jak deset měsíců v roce některým ze 

zařízení pro předškolní, čí školní 
vzdělávání z území Místní akční 

skupiny Brána Brněnska, z.s. 

15 

Výstupy projektu jsou využité deset 
měsíců v roce některým ze zařízení 
pro předškolní, čí školní vzdělávání 
z území Místní akční skupiny Brána 

Brněnska, z.s. 

10 

Výstupy projektu jsou využívány 
méně než deset měsíců v roce 

některým ze zařízení pro 
předškolní, čí školní vzdělávání z 
území Místní akční skupiny Brána 

Brněnska, z.s. 

5 
žádost o 

podporu, studie 
proveditelnosti 

ANO 

 
 
Maximální možný dosažený počet bodů: 50 bodů.  
Minimální počet dosažených bodů pro kladné věcné hodnocení: 25 bodů. 


