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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 předškolní vzdělávání 

 
Platnost tohoto dokumentu je od: 01. 06. 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 3,0 mil. Kč (0,- Kč – 3.000.000,- Kč 

včetně) 

 

15 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší 

než 3,0 mil. Kč (3.000.001,- Kč – 5.000.000,- 

Kč včetně) 

 

0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší 

než 5,0 mil. Kč (5.000.001,- Kč a více) 

 

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 umožňuje pobyt dítěte v zařízení po 

maximální možnou dobu. 

20 bodů – zařízení umožní pobyt dítěte po dobu 

více jak 6 hodin denně (6+) 
 

15 bodů – zařízení umožní pobyt dítěte po dobu 

v rozmezí 4 – 6 hodin denně (4 – 6 včetně) 
 

0 bodů – zařízení umožní pobyt dítěte po dobu 

menší než 4 hodiny denně (pod / méně jak 4 

hodiny denně) 

 

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

kapitole č. 4. / odstavec „Kapacita zařízení“ / žadatel tyto informace uvede pod uvedenou tabulku v této 

kapitole) 

 

Popis pro hodnocení: Žadatel v Žádosti o podporu / ve Studii proveditelnosti popsal, kolik dětí (počet dětí) po jakou 

dobu denně bude trávit v zařízení hodin, v návaznosti na uvedené informace v kritériu č. 4 „navýšení stávající 

kapacity žáků / dětí“. 

Zdůvodnění: 

4) Kritérium věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 

Projekt řeší navýšení stávající kapacity žáků, 

která je potřebná v návaznosti na nedostatek 

kapacity daného území. 

20 bodů – projekt řeší navýšení stávající 

kapacity pro 16 a více žáků (16+) 

 

15 bodů – projekt řeší navýšení stávající 

kapacity od 1 do 16 žáků 

 

0 bodů – projekt neřeší navýšení stávající 

kapacity žáků 

 

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 uvede, o kolik dětí navyšuje 

současnou kapacitu objektu nebo kmenové třídy v souladu s uvedenými podmínkami v dokumentu „Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce“ (v platném znění v den vyhlášení výzvy, vydání 1.0, platnost od 20. 1. 2017) v kapitole 

3.1.6 Způsobilé výdaje (kdy se jedná o možnost navýšení kapacity do 16-ti dětí nebo 16 a více). Do navýšení kapacity se 

započítává i modernizace objektu, z důvodu trvalého zachování kapacity, pro kterou je nyní udělena výjimka 

Krajské hygienické stanice. 

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) 

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

   

 
 
 

  

   

   

   

   

   

 
 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

 


