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KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY 

Číslo  Kritéria věcného hodnocení  Hodnocení (bodová kritéria) Zdroj informací Aspekt kvality 

K1 Technická připravenost projektu 5 bodů – 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 

0 bodů – Projekt nemá 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 nedoložil čestné prohlášení, že realizace 

projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení) 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti,  

Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující stavební 

povolení nebo ČP žadatele, že 

není vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby ani 

jiné opatření stavebního úřadu 

Proveditelnost 

K2 Administrativní připravenost 

projektu 

5 bodů – Žadatel má ukončen výběr dodavatele 

(zadávací/výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na 

plnění zakázky, v rozpočtu projektu je počítáno 

s vysoutěženými cenami 

0 bodů – Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele 

(zadávací /výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na 

plnění zakázky, v rozpočtu projektu není počítáno 

s vysoutěženými cenami 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Uzavřená smlouva na plnění 

zakázky 

Hospodárnost 

Proveditelnost 

 

K3 Výše způsobilých výdajů na 

projekt 

20 bodů – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou nižší 

než 1 mil. Kč  

10 bodů – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou nižší 

než 2 mil Kč a vyšší nebo rovno 1 mil. Kč 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Hospodárnost 
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0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou 2 mil. Kč a více 

K4 Úprava zeleně a venkovního 

prostranství 

10 bodů – součástí výstupů projektu jsou úpravy zeleně a 

venkovního prostranství 

0 bodů – součástí výstupů projektu nejsou úpravy zeleně 

a venkovního prostranství 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Účelnost 

 

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – RELEVANTNÍ POUZE PRO AKTIVITU INFRASTRUKTURA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Číslo  Kritéria věcného hodnocení  Hodnocení (bodová kritéria) Zdroj informací Aspekt kvality  

K5 Projektem realizovaná opatření 

navyšují stávající kapacitu zařízení 

15 bodů – Projektem realizovaná opatření navyšují 

stávající kapacitu zařízení o 16 a více míst                          

10 bodů – Projektem realizovaná opatření navyšují 

stávající kapacitu zařízení o 15-5 míst                                    

0 bodů – Projektem realizovaná opatření navyšují 

stávající kapacitu zařízení o méně než 5 míst                     

Studie proveditelnosti Účelnost  

Potřebnost  

Efektivnost 

K6 Zařízení zajišťuje pobyt dětem 

mladším tří let 

5 bodů – Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let 

0 bodů – Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let 

Studie proveditelnosti Účelnost  

Efektivnost 

Proveditelnost 

 

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – POUZE PRO AKTIVITU INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

Číslo  Kritéria věcného hodnocení  Hodnocení (bodová kritéria) Zdroj informací Aspekt kvality  

K7 Projekt je zaměřen na více než 

jednu z klíčových kompetencí: 

1. komunikace v cizích jazycích 

2. technických a řemeslných 

oborů 

3. přírodních věd 

15 bodů – Projekt je zaměřen na tři a více klíčových 

kompetencí  

10 bodů – Projekt je zaměřen na dvě klíčové kompetence 

0 bodů – Projekt je zaměřen na jednu nebo žádnou 

klíčovou kompetenci 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Účelnost  

Potřebnost 
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4. práce s digitálními 

technologiemi 

K8 Výstupy z projektu budou sloužit 

také k mimoškolním zájmovým 

aktivitám dětí a mládeže 

5 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k 

mimoškolním zájmovým aktivitám  

0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit 

mimoškolním zájmovým aktivitám 

Studie proveditelnosti 

 

 

 

Efektivnost 

 

 
KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – POUZE PRO AKTIVITU INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLÍ A CELOŽVOTNÍ UČENÍ 

Číslo  Kritéria věcného hodnocení  Hodnocení (bodová kritéria) Zdroj informací Aspekt kvality  

K9 Projekt je zaměřen na více než 

jednu z klíčových kompetencí 

1. komunikace v cizích jazycích 

2. technických a řemeslných oborů 

3. přírodních věd 

4. práce s digitálními technologiemi 

15 bodů – Projekt je zaměřen na tři a více klíčových 

kompetencí  

10 bodů – Projekt je zaměřen na dvě klíčové 

kompetence 

0 bodů – Projekt je zaměřen na jednu nebo žádnou 

klíčovou kompetenci 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti  

Účelnost  

Potřebnost 

K10 Projekt řeší využití výstupů projektu 

v kalendářním roce 

5 bodů – Výstupy projektu jsou využité více jak deset 

měsíců v roce 

0 bodů – Výstupy projektu jsou využité méně jak deset 

měsíců v roce.                                                                  

Studie proveditelnosti Efektivnost 

 

Název Počet kritérií Maximální bodový zisk  Minimální počet bodů pro kladné věcné hodnocení 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 6 60 bodů 30 bodů 

Infrastruktura základních škol 6 60 bodů 30 bodů 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení 6 60 bodů 30 bodů 

 


