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Věcné hodnocení 
PLATNOST OD 26. 3. 2020 

NÁZEV VÝZVY MAS A ČÍSLO: MAS ŽR-IROP-ŠKOLY DOSTUPNÉ VŠEM IV, Č. 15 

NÁZEV VÝZVY ŘO IROP: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, Č. 68 
Opatření CLLD  5: Školy dostupné všem 

Kritérium Hodnocení 
Max. 
počet 
bodů 

Zdroj informací 

Kritéria společná 

Projekt je realizován v obci o 
určitém počtu obyvatel. 
(AKP: potřebnost) 

15 – Projekt je realizován v obci od 2 001 obyvatel a výše. 
10 – Projekt je realizován v obci od 1 001 obyvatel do 2 000 obyvatel včetně. 
0 – Projekt je realizován v obci do 1 000 obyvatel. 

15 

Žádost o podporu 
Počet obyvatel v obcích 
ČR dle ČSÚ a aktuálních 

dat k datu ukončení 
15. výzvy MAS ŽR 

Celkové způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace. 
(se zaokrouhlením na celé koruny 
nahoru) 
(AKP: hospodárnost) 

10 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 1 500 000,- Kč 
včetně. 
5 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 1 500 001,- Kč – 
3 000 000,- Kč. 
0 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 3 000 001,- Kč a více. 

10 
Žádost o podporu – 

Rozpočet 

Realizace projektu má přínos 
minimálně pro 2 a více studijních 
předmětů. 
(AKP: potřebnost) 

20 – Realizace projektu má přínos minimálně pro 2 a více studijních předmětů, které souvisí 
s klíčovými kompetencemi. 

0 – Realizace projektu nemá přínos minimálně pro 2 a více studijních předmětů, které souvisí 
s klíčovými kompetencemi. 
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Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti – 

Výstupy projektu 
 

Výstupy z projektu budou sloužit 
také k mimoškolním zájmovým, 
neformálním a jiným aktivitám. 
(AKP: potřebnost) 

15 – Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým, neformálním či jiným 
aktivitám. 
0 – Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním zájmovým, neformálním či jiným 
aktivitám. 

15 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti – 
Výstupy projektu 

Maximální počet bodů: 60  Minimální počet bodů: 30 
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