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4. VÝZVA MAS SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA – IROP 

vazba na výzvu VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD“ 

Příloha č. 2: Preferenční kritéria – Kritéria pro věcné hodnocení 

Kritéria pro věcné hodnocení projektů podaných v rámci výzev IROP vyhlašovaných MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka 2014–2020 

Č. Název kritéria Bodovací škála Body Referenční dokument 

1 Požadovaná výše dotace 
(výše dotace se zaokrouhluje na celé koruny) 

Požadovaná výše dotace je méně než 2 mil. Kč. 20 Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Požadovaná výše dotace je v rozmezí 2 mil. Kč a méně než 3 mil. Kč. 15 

Požadovaná výše dotace je v rozmezí 3 mil. Kč a méně než 4 mil. Kč. 10 

Požadovaná výše dotace je 4 mil. Kč a více. 0 

2 Počet obyvatel obce/města, 
ve které se daný projekt realizuje k 31. 12. 
2017  
(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, 
vypočítá se nárok na body dle aritmetického 
průměru počtu obyvatel v obcích, ve kterých 
je projekt realizován.) 

Obec, v níž se realizuje projekt, má méně než 99 obyvatel. 12 Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Obec, v níž se realizuje projekt, má 100–249 obyvatel. 10 

Obec, v níž se realizuje projekt, má 250–499 obyvatel. 8 

Obec, v níž se realizuje projekt, má 500–1499 obyvatel. 6 

Obec, v níž se realizuje projekt, má nad 1500 obyvatel. 4 

3 Připravenost projektu – stavební řízení 
Stavební povolení s nabytím právní moci nebo vydán souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru anebo nepotřebuje ani 
stavební povolení či ohlášení. 

5 Žádost o stavební 
povolení nebo ohlášení, 
případně stavební 
povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební 
povolení, 
Studie proveditelnosti 

Stavební povolení nenabylo právní moci anebo nebyl vydán souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru. 
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4 Připravenost projektu – stupeň projektové 
dokumentace 

Dokumentace pro provedení stavby, příp. vyšší stupeň podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů (bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

5 Projektová dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
(bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů). 

0 

5 Připravenost projektu – výběrové/zadávací 
řízení Všechna výběrová/zadávací řízení jsou ukončena (tzn. je podepsána 

smlouva). * 

6 Žádost o podporu (Záložky 
veřejné zakázky) 

Všechna výběrová/zadávací řízení jsou alespoň vyhlášena (tzn. je 
odeslána výzva k podání nabídky alespoň třem uchazečům v uzavřené 
výzvě nebo je vyvěšena výzva na profilu zadavatele, příp. jiným 
způsobem stanoveným zákonem).  ** 

3 

Všechna výběrová/zadávací řízení nejsou vyhlášena. 

0 

6 V projektu jsou uvedena rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace 

V případě, že u všech tří tvrzení je odpověď ANO, žadatel získá: 
- V projektu jsou uvedena min. tři rizika, jak v realizační fázi, tak i ve fázi 
udržitelnosti. 
- V projektu je uveden ke každému riziku i způsob eliminace tohoto 
rizika. 
- V projektu jsou uvedena ke každé oblasti (technická, finanční, právní i 
provozní) min. 3 rizika. 

16 Studie proveditelnosti 
(analýza rizik) 

V případě, že u jednoho z následujících tří tvrzení je odpověď NE, 
žadatel získá: 
- V projektu jsou uvedena min. tři rizika, jak v realizační fázi, tak i ve fázi 
udržitelnosti. 
- V projektu je uveden ke každému riziku i způsob eliminace tohoto 
rizika. 
- V projektu jsou uvedena ke každé oblasti (technická, finanční, právní i 
provozní) min. 3 rizika. 
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V případě, že alespoň u dvou tvrzení je odpověď NE, žadatel získá: 
- V projektu jsou uvedena min. tři rizika, jak v realizační fázi, tak i ve fázi 
udržitelnosti. 
- V projektu je uveden ke každému riziku i způsob eliminace tohoto 
rizika. 
- V projektu jsou uvedena ke každé oblasti (technická, finanční, právní i 
provozní) min. 3 rizika. 

0 

7 Projekt je efektivní a udržitelný Žadatel uvedl dostatečně podrobně udržitelnost projektu, tzn. všechna 
následující tvrzení jsou pravdivá: 
- Ve studii proveditelnosti je popsáno zajištění finanční udržitelnosti 
projektu. 
- Ve studii proveditelnosti je popsáno zajištění majetkoprávní 
udržitelnosti projektu. 
- Ve studii proveditelnosti je popsáno organizační zajištění (lidskými 
zdroji) udržitelnosti projektu. 
- Ve studii proveditelnosti je popsáno provozní (technické) zajištění 
udržitelnosti projektu. 

16 Studie proveditelnosti 
MŠ: 
Kapitola 13 Závěrečné 
hodnocení udržitelnosti 
projektu 
 
ZŠ: 
kapitola 13 Závěrečné 
hodnocení udržitelnosti 
projektu 
 
SŠ: 
Kapitola 15. Závěrečné 
hodnocení udržitelnosti 
projektu 
 
Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání: 
Kapitola 14. Závěrečné 
hodnocení udržitelnosti 
projektu 

Žadatel neuvedl dostatečně podrobně efektivitu a udržitelnost projektu, 
tzn. alespoň jedno z následující tvrzení není pravdivé: 
- Ve studii proveditelnosti je popsáno zajištění finanční udržitelnosti 
projektu. 
- Ve studii proveditelnosti je popsáno zajištění majetkoprávní 
udržitelnosti projektu. 
- Ve studii proveditelnosti je popsáno organizační zajištění (lidskými 
zdroji) udržitelnosti projektu. 
- Ve studii proveditelnosti je popsáno provozní (technické) zajištění 
udržitelnosti projektu. 

0 

8a Pouze pro aktivitu MŠ: Kvalita – projekt 
zvyšuje kapacitu infrastruktury pro 
předškolní vzdělávání o: 

40 a více dětí 20 Žádost o podporu 
(Záložka indikátory) 30–39 dětí 15 

20–29 dětí  10 

10–19 dětí  5 

0–9 dětí 0 

8b Pouze pro aktivitu ZŠ, SŠ a neformální 
vzdělávání: Hodnota indikátoru č. 5 00 01 – 

200 a více dětí 20 Žádost o podporu 
(Záložka indikátory) 150–199 dětí 15 

100–149 dětí 10 
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Kapacita podporovaných zařízení péče o 
děti nebo vzdělávacích zařízení*** 

50–99 dětí 5 

0–49 dětí 0 

* Ukončením výběrového/zadávacího řízení se rozumí podpis smlouvy 
** Vyhlášením výběrového/zadávacího řízení se rozumí odeslání výzvy k podání nabídky alespoň třem uchazečům v uzavřené výzvě nebo vyvěšení výzvy na profilu 
zadavatele, příp. jiným způsobem stanoveným zákonem 
*** Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo  renovované budovy nebo nové 
vybavení, pořízené v rámci projektu. "Uživatelé" jsou žáci nebo studenti (to znamená vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou 
tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obyčejně vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů). 

 

Počet bodů pro splnění věcného hodnocení: 

Maximální počet bodů: 100 

Minimální počet bodů: 50 


