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Kontrolní list k věcnému hodnocení Výzvy CLLD MAS Vladař (CLLD_15_01_146) 

 

Opatření IROP5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení 
 

Platné pouze pro aktivitu: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

 
Platnost tohoto dokumentu je od: 20.03.2018 

 

Název a číslo výzvy MAS Vladař: 

 

Název a číslo výzvy ŘO: 

 

Registrační číslo projektu dle systému MS2014+: 

 

Žadatel: 

 

Název projektu žadatele: 

 
 

Datum hodnocení: 
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1) Kritérium věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 

Finanční náročnost projektu vykazuje celkové 

způsobilé výdaje dle uvedených hodnot. 

20 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou nižší 
než 5,0 mil. Kč (0,- Kč – 5.000.000,- Kč 

včetně) 

 

15 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší 

než 5,0 mil. Kč (5.000.001,- Kč – 6.000.000,- 

Kč včetně) 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, rozpočet projektu 

Zdůvodnění: 

2) Kritérium věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 
Obce, na jejímž území bude projekt realizován, 

má počet obyvatel dle uvedeného hodnocení, a 

to dle platných údajů vždy k aktuálnímu datu 

podané žádosti, které vycházejí z údajů obce a 

ČSÚ. Žadatel uvede ve studii proveditelnosti 

údaje o počtu obyvatel na svém území, dle 
aktuálních statistických údajů uvedených na 

webových stránkách Českého statistického 

úřadu „Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2017“ 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-

obyvatel-v-obcich-k-112017 

20 bodů – počet obyvatel do 1000 osob ( 0 - 

1000) 

 

15 bodů – počet obyvatel do 5000 osob (1001 
– 5000) 

 

10 bodů – počet obyvatel nad 5000 osob (5001 

+) 

 

0 bodů – počet obyvatel není uveden dle 

aktuálních platných údajů obce a ČSÚ „Počet 

obyvatel v obcích k 1. 1. 2017“ 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, studie proveditelnosti (požadovaný 

počet obyvatel žadatel uvede v kapitole č. 3. / do odstavce „Místo realizace projektu“ - jako samostatnou část / 

větu dle uvedeného požadavku v kritériu) 

Zdůvodnění: 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017
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3) Kritérium věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 
Projekt je zaměřen na více jak jednu klíčovou 

kompetenci: 

 

- komunikace v cizích jazycích, 

- přírodní vědy, 

- technické a řemeslné obory, 

- práce s digitálními technologiemi s vazbou na 

klíčové kompetence komunikace v cizím 

jazyce / přírodní vědy / technické a řemeslné 

obory 

20 bodů – projekt je zaměřen na více jak 1 

klíčovou kompetenci uvedenou v kritériu 

 

15 bodů – projekt je zaměřen pouze na 1 

klíčovou kompetenci uvedenou v kritériu 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, studie proveditelnosti (žadatel uvede v 

kapitole č. 4.) 

 

Popis pro hodnocení: Žadatel v Žádosti o podporu / ve Studii proveditelnosti popsal zaměření na klíčové 

kompetence, kdy účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompentencích ve vazbě 

na budoucí uplatnění na trhu práce. Klíčové kompetence IROP pro zájmové a neformální vzdělávání jsou vázány na 

vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV): Jazyk a 

jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Člověk a 

příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV: 

Environmentální výchova. Vazby na tyto oblasti a obory popíše žadatel ve studii proveditelnosti. 

Zdůvodnění: 

4) Kritérium věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 
Technická připravenost projektu v době 

podání žádosti o podporu: 

 

- projektová dokumentace ověřená 

stavebním úřadem ve stavebním řízení 

(jako je platně vydané územní rozhodnutí, 

stavební povolení, ohlášení stavby) 
- projektová dokumentace ve stupni 

podání žádosti na stavebním úřadě o 

vydání územního souhlasu / stavebního 

povolení / ohlášení stavby (žadatel 

dokládá k projektové dokumentaci i 

platnou kopii úřední listiny v rámci řízení 

stavby na stavebním úřadě, kde bude 

uvedeno datum podání a razítko 

stavebního úřadu) 

 

PZN.: Toto kritérium je platné pro projekty, 

které řeší jakýkoliv uvedený stupeň stavby / 
stavebních prací či úprav v tomto kritériu. 

V případě, že se nejedná o stavební projekt 

20 bodů – Připravenost projektu je ve stupni 

ověřené projektové dokumentace stavebním 

úřadem, jako je platně vydaný územní 
souhlas / stavební povolení / ohlášení stavby 

 

15 bodů – Připravenost projektu je ve stupni 

zpracované projektové dokumentace 

podání žádosti o vydání územního souhlasu / 

stavebního povolení / ohlášení stavby 

 

0 bodů – Připravenost projektu nesplňuje 

žádný uvedený stupeň technické přípravy dle 

uvedených možností v kritériu 
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(stavební práce / úpravy), je toto kritérium 

v rámci hodnocení nerelevantní. 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, studie proveditelnosti (žadatel uvede v 

kapitole č. 9.), projektová dokumentace a příslušné ověření stupně platného vydaného rozhodnutí dle stavebního 

záměru (ohlášení stavby / vydané stavební povolení / vydaný územní souhlas) nebo kopie úřední listiny v rámci 

řízení stavby na stavebním úřadě (žádost o vydání územního souhlasu / stavebního povolení / ohlášení stavby 

 

Popis pro hodnocení: Žadatel v Žádosti o podporu / ve Studii proveditelnosti uvedl, jaký se na jeho projekt 

vztahuje stupeň stavebního řízení a v jaké fázi je technická připravenost projektu (platné vydané stavební 

povolení, podaná žádost o vydání stavebního povolení, žádost o vydání územního rozhodnutí, sloučené územní 

rozhodnutí a stavební povolení, ohlášení stavby) 

Zdůvodnění: 

5) Kritérium věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 
Projekt nepočítá se stavebními pracemi a 

žadatel doložil „Čestné prohlášení žadatele“, 

že se na něj nevztahuje povinnost dokládání 

stavebního povolení ani ohlášení. 

 

PZN.: Toto kritérium je platné pro projekty, 

které nezahrnují stavební práce a nejedná se 

tedy o stavební projekt v  rámci stavebního 

povolení nebo souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru. V případě, že 
se jedná o stavební projekt, je toto kritérium 

v rámci hodnocení nerelevantní. 

20 bodů – Žadatel doložil Čestné prohlášení, 

že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 

povolení či ohlášení 

 

0 bodů – Žadatel nedoložil Čestné 

prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 

stavebnímu povolení či ohlášení 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, studie proveditelnosti (žadatel uvede v 

kapitole č. 9.), čestné prohlášení žadatele 

 

Popis pro hodnocení: Žadatel v Žádosti o podporu / ve Studii proveditelnosti uvedl, že se na jeho žádost / 

projekt nevztahuje stupeň stavebního řízení  nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

Zdůvodnění: 
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Závěrečný komentář k žádosti / projektu: 

Minimální dosažená hranice pro úspěšné věcné 

hodnocení projektu: 40 bodů  
 

Celkově možná dosažená maximální hranice bodů 

projektu: 80 bodů 

BODOVÝ ZISK PROJEKTU: 
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Přítomní členové Výběrové komise MAS Vladař 

 

Jméno, příjmení 

(vyplňte hůlkovým písmem) 
Podpis 

Záznam hlasování o výsledném 

hodnocení žádosti / projektu včetně 

bodového zisku projektu: 

PRO / PROTI / ZDRŽEL SE 

HLASOVÁNÍ 

(vyplňte hůlkovým písmem) 

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

   

 
 
 

  

   

   

   

   

   

 
 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

 


