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Kontrolní list – věcné hodnocení 

10. výzva MAS Královská stezka – IROP – Zázemí pro vzdělávání II 

IROP 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Hodnotící kritéria jsou definována v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií, která jsou 

uvedena u jednotlivých programových rámců ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) MAS Královská stezka na období 2014 – 2020 (aktivity: Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání) 

 

 

 

Registrační číslo projektu  

Název projektu  

Název žadatele  

Datum zpracování  

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

Číslo výzvy ŘO IROP 
68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD 

Číslo a název výzvy MAS 
10. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – ZÁZEMÍ PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ II 

Opatření integrované strategie Zázemí pro vzdělávání 

Platnost kontrolního listu od 16. 9. 2019 
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Věcné hodnocení  

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

1. Projekt má dopad do území více obcí (aspekt efektivnosti) 

Projekt má dopad do území více obcí (v projektu a Studii proveditelnosti, kapitola č. 

3, je popsáno, jaký dopad má projekt do území více obcí MAS – spádovost, 

dojíždějící děti/žáci/mládež). Dopadem do území více obcí se rozumí, že výstupy 

projektu využívají děti/žáci/mládež/ekonomicky aktivní obyvatelé/rodiče z dalších 

obcí. 

5 

Projekt má dopad jen v území obce, kde je projekt realizován.  0 

Doplňující komentář 

Doložení v rámci popisu ve Studii proveditelnosti a žádosti o podporu, kapitola 2.  

Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+, Studie proveditelnosti 

Odůvodnění: 

 

 

 

2. Finanční náročnost projektu (aspekt účelnosti) 

Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí od 200 000 Kč do (méně než) 1 100 

000 Kč 

5 

Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí 1 100 000 Kč až 2,5 mil. Kč (včetně 
mezních částek) 

2 

Výše způsobilých výdajů projektu je vyšší než 2,5 mil. Kč 0 

Doplňující komentář 

Kontrola způsobilých výdajů projektu v systému MS2014+ (rozpočet projektu) a ve Studii 
proveditelnosti.  

Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+, Studie proveditelnosti (kapitola 7) 

Částka CZV se zaokrouhluje na celé koruny. 

Odůvodnění: 
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3. Zkrácená doba realizace projektu (aspekt účelnosti) 

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 1/2021 
5 

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 8/2021 0 

Doplňující komentář 

Doložení: Harmonogram v žádosti v MS2014+, harmonogram ve Studii proveditelnosti, 
kapitola 2 (Podrobný popis projektu) 
 
Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+, Studie proveditelnosti 

Odůvodnění: 

 

 

 

4. Systematičnost aktivit (aspekt efektivnosti) 

Projekt logicky navazuje na již zrealizované aktivity (práce) v posledních 5 letech 

před datem podání žádosti 

5 

Projekt nenavazuje na již dříve zrealizované aktivity, práce, nebo aktivity nemají 
návaznost 

0 

Doplňující komentář 

Doložení v rámci popisu ve Studii proveditelnosti, kapitola 2. Ve Studii proveditelnosti musí 
být popsány již zrealizované aktivity v posledních 5 letech před podáním žádosti o dotaci na 
MAS. Pokud z popisů nebude vyplývat logická návaznost aktivit, není možné přidělit body. 
Žadatel musí prokázat logickou návaznost. 
 
Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti, Žádost v MS2014+ 

Odůvodnění: 

 

 

5. Spolupráce při vzdělávání (aspekt efektivnosti) 

Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s dalšími subjekty (osobami, organizacemi – 

školy, školská zařízení, neziskové organizace, místní podnikatelé, řemeslníci) při 

vzdělávání 

Pozn.: spoluprací se myslí min. jedna společná aktivita za rok v době udržitelnosti 

projektu, přičemž se spolupracující subjekt může v průběhu doby udržitelnosti 

změnit 

5 

Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci s dalšími subjekty 0 
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Doplňující komentář 

Doložení v rámci popisu ve Studii proveditelnosti, kapitola 2. Musí být popsány spolupráce 
s dalšími subjekty, včetně frekvence a náplně spolupráce.  

Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti, Žádost v MS2014+ 

Odůvodnění: 

 

 

6. Úpravy zeleně a venkovního prostranství (aspekt účelnosti) 

Součástí projektu a plánovaných výdajů (způsobilých či nezpůsobilých) jsou úpravy 

zeleně a venkovního prostranství 

5 

Součástí projektu a plánovaných výdajů (způsobilých či nezpůsobilých) nejsou 

úpravy zeleně a venkovního prostranství 
0 

Doplňující komentář 

Doložení v rámci popisu ve Studii proveditelnosti, kapitola 2. Ve Studii proveditelnosti musí 
být přesně popsány úpravy venkovního prostranství, o které se jedná, včetně přínosu 
k projektu. 

Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti, Žádost v MS2014+ 

Odůvodnění: 

 

 

Maximální počet získaných bodů: 30 

Minimální počet získaných bodů: 15 

Platnost od 16.9.2019 

 

Datum zasedání Výběrové komise:  

Členové Výběrové komise (jména, podpisy): 

Eliška Zdražilová……………………………………………………………………………………………………………,… 

 

Josef Pešek………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Vladimíra Rubinsteinová……………………………………………………………………………………………….… 

 

Jakub Neuvirth……………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Jan Borek……..…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Martina Štecherová…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Náhradníci: 

 

Andrea Kosková……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

František Urban……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Monika Fárka…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Projekt splnil/nesplnil podmínky věcného hodnocení. (*Nehodící se škrtněte) 


