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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 pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební 

povolení nebo jiný dokument opravňující k provedení stavby nebo doložil čestné prohlášení, 

že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu. 10

Žadatel 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 pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební 

povolení nebo jiný dokument opravňující k provedení stavby nebo nedoložil čestné prohlášení, 

že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

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 budou realizovány 

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 a  v rámci projektu nebudou 

realizovány pouze přímé nákupy.

0

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

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci dvě a více Partnerských smluv, které dokládají 

zájem o spolupráci a je z nich patrný obsah spolupráce, kterou žadatel bude s partnery 

uskutečňovat  po dobu alespoň jednoho roku. 

Cílem spolupráce je, aby účastníci neformálního  vzdělávání získali, v případě potřeby 

informace a kontakty na místní poskytovatele sociálních nebo návazných služeb, pokud by u 

nich hrozilo, že v důsledku jejich neřešených problémů, opustí předčasně vzdělávání. 

10

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci jednu Partnerskou smlouvu, která dokládá zájem o 

spolupráci a je z ní patrný obsah spolupráce, kterou žadatel bude s partnery uskutečňovat  po 

dobu alespoň jednoho roku.

Cílem spolupráce je, aby účastníci neformálního  vzdělávání získali, v případě potřeby 

informace a kontakty na místní poskytovatele sociálních nebo návazných služeb, pokud by u 

nich hrozilo, že v důsledku jejich neřešených problémů, opustí předčasně vzdělávání. 

5

Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti o dotaci žádnou Partnerskou smlouvu, která dokládá 

zájem o spolupráci nebo doložené dokumenty nesplňují stanovené podmínky (není patrný 

obsah spolupráce,  spolupracující subjekty nemají sídlo nebo nepůsobí na území MAS Pomalší, 

Partnerská smlouva je uzavřena na méně než jeden rok).

0

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci dvě a více Partnerských smluv, které dokládají 

zájem o spolupráci a je z nich patrný obsah spolupráce, kterou žadatel bude s partnery 

uskutečňovat  po dobu alespoň dvou let. 

Cílem spolupráce je, aby účastníci neformálního  vzdělávání získali přehled, jak a kde mohou v 

budoucnosti získané klíčové kompetence uplatnit na lokálním trhu práce.

10

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotacijednu Partnerskou smlouvu, která dokládá  zájem o 

spolupráci a je z ní patrný obsah spolupráce, kterou žadatel bude s partnery uskutečňovat  po 

dobu alespoň dvou let. 

Cílem spolupráce je, aby účastníci neformálního  vzdělávání získali přehled, jak a kde mohou 

získané klíčové kompetence  uplatnit  v budoucnostina lokálním trhu práce.

5

3.

Projekt je zaměřen na více než jednu 

klíčovou kompetenci. 
Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti kap.2

5.

Spolupráce s jinými subjekty 

(zaměstnavatelé, kteří mají sídlo 

nebo působí na území MAS Pomalší)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (zejména 

kap. 6), Parnerská smlouva

Žádost, žádost o stavební 

povolení nebo ohlášení, 

stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení 

nebo čestné prohlášení 

žadatele, že není vyžadováno 

stavení povolení, ohlášení 

stavby, jiné opatření stavebního 

úřadu

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČÍ PROGRAM

Hodnotící kritéria

opatření č. 4.2.3 Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

Integrované strategie MAS Pomalší

Výzva č. 9 - MAS Pomalší – IROP – Zájmové a neformální vzdělávání

2. Administrativní připravenost
Žádost, uzavřená smlouva na 

plnění zakázky

1. Technická připravenost

Spolupráce s jinými subjekty 

(poskytovatelé sociálních 

(https://www.mpsv.cz/registr-

poskytovatelu-sluzeb) a návazných 

služeb, které mají sídllo nebo působí 

na území MAS (katalogy 

poskytovatelů sociálních služeb ORP 

Kaplice, ORP České Budějovice). 

4.

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (zejména 

kap. 6), Parnerská smlouva, 

Registr poskytovatelů sociálních 

služeb



Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti o dotaci žádnou Partnerskou smlouvu, která dokládá 

zájem o spolupráci nebo doložené dokumenty nesplňují stanovené podmínky (není patrný 

obsah spolupráce,spolupracující subjekty nemají sídlo nebo nepůsobí na území MAS Pomalší, 

Partnerská smlouva je uzavřena na méně než dva roky).

0

Projekt zohledňuje i potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a/nebo dětí ze 

sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných rodin.
10

Projekt nezohledňuje potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a/nebo dětí ze 

sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných rodin.
0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.

Celkový počet bodů

6.

Projekt zohledňuje i potřeby dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

a/nebo dětí ze sociálně 

znevýhodněných a kulturně 

odlišných rodin.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti (zejména kap. 6)


