
 
                                                                                            

2. Výzva „MAS Český sever, z. s. – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání - Zvyšování kvality vzdělávání v MAS 
Český sever“ 

Věcné hodnocení pro aktivitu Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

Název kritéria  Funkce Bodové 
hodnocení Charakteristika přiděleného počtu bodů 

Zdroj informací 

Celkové způsobilé 
výdaje, ze kterých je 

stanovena dotace 
hodnotící 

20 Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 
800.000 Kč včetně 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

10 Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 
800.000,01 Kč do 1.500.000 Kč 

5 Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 
1.500.000,01 Kč do 2.200.000 Kč 

0 Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než 
2.200.000,01 Kč 

Součástí projektu jsou 
úpravy venkovního 

prostranství 
hodnotící 

10 

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství 
Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud bude součástí projektu ve způsobilých výdajích 
obnova/vysazení zeleně (stromy, keře, rostliny, zeleň, zelená stěna, zelená střecha). 
Současně se musí jednat o zeleň v areálu školy/zařízení a způsobilé výdaje na tuto činnost 
překročí 1% celkových způsobilých nákladů. 

Studie proveditelnosti  

0 

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství 
Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud jedna s podmínek není splněna: součástí projektu není 
úprava či pořízení zeleně v areálu školy/zařízení, nebo součástí projektu je úprava či 
pořízení zeleně, ale zeleň se nachází mimo areál zařízení, nebo součástí projektu je úprava 
či pořízení zeleně, ale nedosahuje více jak 1% celkových způsobilých nákladů, nebo je 
uvedena v nezpůsobilých výdajích. 

Výstupy z projektu 
budou sloužit také hodnotící 20 

Výstupy z projektu budou sloužit k mimoškolním aktivitám 
Hodnotitel přidělí 20 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jak 
budou výstupy projektu využívány k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže, a 
rozsah tohoto využití bude nastaven s frekvencí min. 1 x týdně během školního roku. Pro 

Studie proveditelnosti   



 
k mimoškolním 

aktivitám 
přidělení bodů je dostačující využití byť jen jednoho výstupu ze všech výstupů projektu 
příjemce. Mimoškolní aktivitu dětí a mládeže mohou na výstupech projektu uskutečňovat 
školní družiny, DDM, spolky, církve, sama škola, apod. Mimoškolní aktivita nemusí být 
vázána na klíčové kompetence IROP.  

0 

Výstupy z projektu nebudou sloužit k mimoškolním aktivitám 
Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve Studii proveditelnosti nepopíše využití 
výstupů projektu pro zájmové mimoškolní aktivity dětí a mládeže, nebo pokud toto sice 
popíše, ale nebudou naplněny jednotlivé parametry/podmínky této aktivity uvedené v 
předcházejícím popisu bodování.  

  Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 25 bodů z celkového maximálního počtu 50 bodů 
 


