
Společné pro všechny aktivity

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Obec, v níž se realizuje projekt má do 500 obyvatel včetně 20

Obec, v níž se realizuje projekt má 501-1500 obyvatel 10

Obec, v níž se realizuje projekt má 1501 a více obyvatel 5

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 jiný dokument 

opravňující   k provedení stavby nebo k žádosti přiloží čestné prohlášení, že 

realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu 

nejsou stavební práce.

10

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 jiný dokument 

opravňující k provedení stavby nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace 

projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr dodavatele (zadávací a 

výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky nebo v rámci projektu 

plánuje pouze přímé nákupy
10

Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr dodavatele 

(zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky nebo v rámci 

projektu neplánuje pouze přímé nákupy.
0

Relevantní pro aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

1.

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje  ke dni 

31.12.2018 dle ČSÚ - 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystu

p-objekt-

parametry&pvo=DEM03&sp=A&skupId=526&pvokc=&kat

alog=30845&z=T

(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.) 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (Podrobný popis projektu), 

Statistiky ČSÚ

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 jiný dokument opravňující  

provedení stavby  nebo Čestné prohlášení žadatele, 

že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení 

stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

3.
Administrativní připravenost                                                                                                          

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Uzavřená smlouva na plnění 

zakázky



Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (vysazení stromů, keřů, 

rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) a herní prvky pro děti. 

Hodnotitel v komentáři uvede, jaká úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu 

realizována.

10

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (vysazení stromů, keřů, 

rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) nebo herní prvky pro děti. 

Hodnotitel v komentáři uvede, jaká úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu 

realizována.

5

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (vysazení stromů, keřů, 

rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) a herní prvky pro děti.
0

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně. 10

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu 8 - 4 hodiny denně včetně 5

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 3:59 hodin denně včetně 0

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 10

Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 0

Relevantní pro aktivitu Infrastruktura základních škol

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (tj. 2 a více z následujících 

aktivit: zeleň, přístupové cesty v areálu školy/školského zařízení, oplocení, parkové 

úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např. lavičky; přístřešky nevyžadující stavební 

povolení)

10

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (tj. alespoň 1 z 

následujících aktivit: zeleň, přístupové cesty v areálu školy/školského zařízení, 

oplocení, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např. lavičky; přístřešky 

nevyžadující stavební povolení)

5

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství 0

4.

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň, herní prvky)                                                                                                     

(aspekt účelnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(Podrobný popis projektu), Projektová 

dokumentace

5.

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po 

maximální možnou dobu.                                                                                                               

(aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (Výstupy projektu)

6.

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (Podrobný popis projektu)

4.
Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(Podrobný popis projektu), Projektová 

dokumentace



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

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními technologiemi.

10

Projekt je zaměřen jen na jednu z těchto klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními technologiemi                                                                                                                                                                                                                                                  

5

Projekt není zaměřen na žádnou z těchto klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními technologiemi                                                                                                                                                                                                                                                  

0

Projekt je podán malotřídkou 10

Projekt není podán malottřídkou 0

7.
Projekt je podán malotřídkou                                                                                                      

(aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(Podrobný popis projektu)

Celkový počet bodů

5.

Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou 

kompetenci. 

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (Podrobný popis projektu)


