
                    
 

 

 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

 

 

 

2. výzva k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

s názvem 

„MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a 

kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání 

– Mateřské školy“ 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Platnost od 7. 9. 2018 

 

Kritéria věcného hodnocení 

 



                    

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve 2. výzvě IROP -  MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení 
dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - aktivita Infrastruktura 

mateřských škol 

SC 2.4 - aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení 
Hodnocení 

(body) 

1. 

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po 
maximální možnou dobu.  
 
(Aspekt potřebnosti a účelnosti) 

Žádost o podporu,  
Studie proveditelnosti 

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin 
denně. 10 bodů 

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 
hodin do 8 hodin denně. 5 bodů 

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 
hodin denně. 0 bodů 

2. 

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky).  
 
(Aspekt účelnosti) 

Žádost o podporu,  
Studie proveditelnosti, Projektová 

dokumentace 

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství 
(vysazení stromů, keřů, rostlin, zeleně, zelená stěna, 
zelená střecha, zeleň) a herní prvky pro děti. 
Hodnotitel v komentáři uvede, jaká 
úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu 
realizována. 10 bodů 
Součástí projektu jsou buďto jen úpravy venkovního 
prostranství (vysazení stromů, keřů, rostlin, zeleně, 
zelená stěna, zelená střecha, zeleň), anebo jen herní 
prvky pro děti. Hodnotitel v komentáři uvede, jaká 
úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu 
realizována. 5 bodů 
Součástí projektu nejsou úpravy venkovního 
prostranství (vysazení stromů, keřů, rostlin, zeleně, 
zelená stěna, zelená střecha, zeleň) a herní prvky pro 
děti. 0 bodů 



                    

3. 

Projektem realizovaná opatření navyšují 
stávající kapacitu zařízení 

 
(Aspekt efektivnosti) 

Studie proveditelnosti 

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající 
kapacitu zařízení o 16 a více míst. 15 bodů 

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající 
kapacitu zařízení o 10 - 15 míst. 10 bodů 

projektem realizovaná opatření navyšují stávající 
kapacitu zařízení o 5 - 9 míst. 5 bodů 

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající 
kapacitu zařízení o 4 místa a méně. 0 bodů 

4. 
Investice do stávající budovy, nikoli nová 

výstavba 
(Aspekt hospodárnosti a efektivnosti) 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

Projektem dojde k investici a úpravě již stávající 
budovy, nedojde k výstavbě nové budovy MŠ. 10 bodů 

Projekt je zaměřen na výstavbu nové budovy MŠ. 

5 bodů 

5. 

Celkové způsobilé výdaje na jedno dítě 
 

(Aspekt efektivnosti) Žádost o podporu 

Celkové způsobilé výdaje na jedno dítě vzhledem k 
plnění indikátoru 5 00 01 dosahují výše do 400 000 Kč 
včetně. 15 bodů 
Celkové způsobilé výdaje na jedno dítě vzhledem k 
plnění indikátoru 5 00 01 dosahují výše 400 001 - 470 
000 Kč. 10 bodů 
Celkové způsobilé výdaje na jedno dítě vzhledem k 
plnění indikátoru 5 00 01 dosahují výše 470 001 - 540 
000 Kč. 5 bodů 
Celkové způsobilé výdaje na jedno dítě vzhledem k 
plnění indikátoru 5 00 01 dosahují výše 540 001 Kč a 
více. 0 bodů 

6. 
Administrativní připravenost 

projektu 
(ke dni podání žádosti o podporu) 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu ukončen 
výběr dodavatele (zadávací/výběrové řízení) a 
uzavřenou smlouvu na plnění zakázky, v rozpočtu 
projektu je počítáno s vysoutěženými cenami. 

10 bodů 



                    
 

(Aspekt proveditelnosti a hospodárnosti) 
Uzavřená smlouva na plnění 

zakázky 

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu vyhlášeno 
výběrové řízení na dodavatele, které však ještě ke dni 
podání žádosti nebylo ukončeno, a tudíž nebyla 
uzavřena smlouva na plnění zakázky. 

5 bodů 

Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu 
vyhlášeno zadávací/výběrové řízení na dodavatele. 

0 bodů 

     

     

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodu. Maximální počet bodů je 70.   
 

 

 

 


