
Příloha č. 3 
 

Věcné hodnocení – 15. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Modernizace základních a mateřských škol I. 

Kritéria věcného hodnocení – modernizace mateřských škol (100 bodů) 

 Název kritéria věcného 

hodnocení 
Aspekt 

hodnocení 
Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

VH 

1.1 

Finanční náročnost projektu efektivnost 
hospodárnost 

- celkové způsobilé výdaje projektu jsou menší než 2 000 000,00 Kč – 20 b. 
- celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozsahu 2 000 000,01 až 2 099 999,99 Kč – 15 

b.                                                                                                              
- celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozsahu 2 100 000,00 až 2 199 999,99 Kč – 10 

b.                                                                                                              
- celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 200 000,00 Kč – 0 b. 

- rozpočet 
projektu 

VH 

1.2 

Projekt je zaměřen na vznik 

nového zařízení či zvýšení 

kapacity zařízení 

účelnost - realizací projektu dojde k vytvoření či navýšení kapacita zařízení o 16 a více dětí – 30 
b. 

- realizací projektu dojde k vytvoření či navýšení kapacita zařízení o 10 až 15 dětí – 20 b. 
- realizací projektu dojde k vytvoření či navýšení kapacita zařízení o 6 až 9 dětí – 10 b. 
- realizací projektu dojde k vytvoření či navýšení kapacita zařízení o 0 až 5 dětí – 0 b. 

- studie 
proveditelnosti 
kap. 4 

VH 

1.3 

Projekt je zaměřen na zlepšení 

podmínek pro přijímání dětí 

mladších 3 let do předškolního 

zařízení  

účelnost 

potřebnost 

- ano, projekt přispěje ke zlepšení podmínek pro přijímání dětí mladších 3 let do 
zařízení dotčeného projektem – 20 b.  

- ne, projekt nepřispěje ke zlepšení podmínek pro přijímání dětí mladších 3 let do 
zařízení dotčeného projektem – 0 b.  

- studie 

proveditelnosti  

 

VH 

1.4 

Projekt má synergický efekt či 

navazuje na projekt 

realizovaný v rámci v OP VVV  

účelnost - ano, projekt dle studie proveditelnosti navazuje na projekt školy v OP VVV – 10 b.  

- ne, projekt dle studie proveditelnosti nemá vazbu na projekt školy v OP VVV – 0 b.  

- studie 
proveditelnosti  

VH 

1.5 

Velikost obce/města podle 

počtu obyvatel, ve kterém je 

projekt realizován (k 31. 12. 

2017 dle ČSÚ) 

účelnost - obec, na jejímž území je projekt realizován má méně než 1 000 obyvatel – 20 b.  
- obec, na jejímž území je projekt realizován má 1 001 až 2 000 obyvatel – 15 b.  

- obec, na jejímž území je projekt realizován má 2 001 až 5 000 obyvatel – 10 b.  

- obec, na jejímž území je projekt realizován má více než 5 001 obyvatele – 0 b.  

- žádost o dotaci  
- data ČSÚ 

 

Žadatel může dosáhnout maximální bodové hranice 100 bodů. Žadatel může dosáhnout minimální bodové hranice 51 bodů. 

 



1 
 

 

Kritéria věcného hodnocení  - modernizace základních škol, infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

(100 bodů) 

 Název kritéria věcného 

hodnocení 
Aspekt 

hodnocení 
Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

VH 

2.1 

Projekt je zaměřen na 

modernizaci více odborných 

učeben 

potřebnost - projekt zahrnuje 4 a více učeben – 20 b. 
- projekt zahrnuje 3 učebny – 15 b. 
- projekt zahrnuje 2 učebny – 10 b. 
- projekt zahrnuje 1 učebnu – 0 b. 

- studie 
proveditelnosti 
kap. 4 

VH 

2.2 

Měrné finanční náklady 

projektu. Jedná se o celkové 

způsobilé náklady (vč. DPH) 

vzhledem k velikosti dotčených 

učeben (jednotka m2) 

 

efektivnost - měrné finanční náklady projektu jsou nižší než 15 000 Kč/m2 – 30 b. 
- měrné finanční náklady projektu dosahují 15 001 až 30 000 Kč/m2 – 20 b. 
- měrné finanční náklady projektu dosahují 30 001 až 45 000 Kč/ m2 – 10 b. 
-  měrné finanční náklady projektu převyšují 45 000 Kč/ m2 – 0 b. 

- rozpočet 
projektu 

- studie 
proveditelnosti 
(kap. 4, 
konečný stav) 

-   

VH 

2.3 

Rozpočet projektu (CZV) 

obsahuje více jak 5 % nákladů 

zaměřených na pořízení ICT 

vybavení pro žáky 

účelnost - ano, více jak 5 % CZV projektu je určeno na pořízení moderních informačních a 
komunikačních technologií pro žáky, jako jsou legoroboti, 3D tiskárny, CNC stroj, PC 
pro programování (řemeslné obory), elektronické mikroskopy či kamery pro sledování 
života zvířat (přírodovědné obory) – 20 b.  

- ne, více jak 5 % CZV projektu není určeno na pořízení ICT vybavení pro žáky  
– 0 b. 

studie 
proveditelnosti 
(kap. 4) 

VH 

2.4 

Projekt navazuje na projekt 

realizovaný v rámci OP VVV 

účelnost - ano, projekt dle studie proveditelnosti navazuje na projekt školy v OP VVV – 10 b. 
- ne, projekt dle studie proveditelnosti nemá vazbu na projekt školy v OP VVV – 0 b. 

- studie 
proveditelnosti 
(kap. 3) 

VH 

2.5 

Velikost obce/města podle 

počtu obyvatel, ve kterém je 

projekt realizován (k 31. 12. 

2017 dle ČSÚ) 

účelnost - obec, na jejímž území je projekt realizován má méně než 1 000 obyvatel – 20 b. 
- obec, na jejímž území je projekt realizován má 1 001 až 2 000 obyvatel – 15 b. 
- obec, na jejímž území je projekt realizován má 2 001 až 5 000 obyvatel – 10 b. 
- obec, na jejímž území je projekt realizován má více než 5 001 obyvatele – 0 b. 

- žádost o dotaci 
(kap. umístění/ 
dopad 
projektu) 

- data ČSÚ 

 

Žadatel může dosáhnout maximální bodové hranice 100 bodů. Žadatel může dosáhnout minimální bodové hranice 51 bodů. 


