
Příloha č.2

Kritéria pro věcné hodnocení projektu

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení (body)

Klíčové aktivity jsou v souladu s cíli projektu, je mezi nimi jasná a logická vazba. 

Klíčové aktivity detailně rozpracovávají cíle projektu a konkrétním a zřetelným 

způsobem přispívají k jejich naplňování.

10 bodů

Klíčové aktivity jsou v ojedninělých případech v nesouladu s cíli projektu. V těchto 

případech mezi nimi není zcela jasná a logická vazba. Tyto nedostatky však nemají 

podstatný vliv na úspěšnou realizaci projektu.

0 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.

10 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).

0 bodů

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1.2.2 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  

Integrované strategie LAG Podralsko

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

2.

Technická připravenost projektu 

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení nebo Čestné prohlášení 

žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, 

ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního 

úřadu

1.

Žádost o podporu, záložka Cíl projektu a Popis 

klíčových aktivit, relevantní přílohy s popisem 

klíčových aktivit (pokud existují), Studie 

proveditelnosti/Podklady pro 

hodnocení/Podnikatelský plán

Vazba mezi cíli projektu a popisem 

klíčových/hlavních aktivit 

(Aspekt účelnosti)

Název výzvy MAS: LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení SŠ I

Číslo výzvy MAS: 13
Název výzvy ŘO: Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení

Číslo výzvy ŘO: 68

Název projektu:



Projekt je zaměřen na více než jednu z těchto klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích,

- technické a řemeslné obory,

- přírodní vědy,

- práce s digitálními technologiemi.

15 bodů

Projekt je zaměřen jen na jednu z zěchto klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích,

- technické a řemeslné obory,

- přírodní vědy,

- práce s digitálními technologiemi.

5 bodů

Projekt není zaměřen na žádnou z klíčových kometencí. 0 bodů

Výstupy projektu budou sloužit i k neformálnímu vzdělávání. 10 bodů

Výstupy projektu nebudou sloužit neformálnímu vzdělávání. 0 bodů

Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů na trhu práce a zároveň se při 

výuce bude spolupracovat přímo s potencionálním budoucím zaměstnavatelem 

nebo s vysokou školou, nebo s akademickým pracovištěm. Smlouva o spolupráci 

mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm 

je podepsána minimálně na 5 let od zahájení doby realizace projektu.

15 bodů

Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů na trhu práce a zároveň se při 

výuce bude spolupracovat přímo s potencionálním budoucím zaměstnavatelem, 

vysokou školou nebo s akademickým pracovištěm. Smlouva o spolupráci mezi 

vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm je 

podepsána minimálně na 3 roky od zahájení doby realizace projektu.

10 bodů

Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů na trhu práce.
5 bodů

5.

Projekt je realizován ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce a potřeby sladění 

nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(zejména kap. 5), Partnerská smlouva

4.

Výstupy projektu budou sloužit také k 

neformálnímu vzdělávání 

(Aspekt efektivnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

3.

Projekt je zaměřen na jednu nebo více 

klíčových kompetencí. 

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti



Projekt nereflektuje potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 0 bodů

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň). 10 bodů

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (zeleň). 0 bodů

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

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Závěrečné vyjádření 

komise (komise 

doporučuje/nedoporučuje 

projekt k podpoře)

Datum a místo konání hodnotící komise:

Jméno a podpis zapisovatele:

Jméno a příjmení:

Složení komise:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Celkový počet bodů

5.

Projekt je realizován ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce a potřeby sladění 

nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(zejména kap. 5), Partnerská smlouva

6.

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň)

(Aspekt kvality účelnost)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti


