
Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)
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 nebo v rámci 

porjektu 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.

0

Žadatel ve studii proveditelnosti popisuje spolupráci s dalšími relevantními 

subjekty v území
10

Žadatel ve studii proveditelnosti nepopisuje spolupráci s dalšími relevantními 

subjekty v území
0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 20 bodů. Maximální počet bodů je 40.

Celkový počet bodů

3.
Projekt je zaměřen na více než 

 jednu klíčovou kompetenci. 

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti kap.2

Žádost o podporu,Žádost o 

stavební povolení nebo 

ohlášení, případně stavební 

povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení, 

Čestné prohlášení žadatele, že 

není vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby ani 

jiné opatření stavebního úřadu, 

Studie proveditelnosti, kapitola 

Hodnotící kritéria

opatření č. 4.2.3 Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

Integrované strategie MAS Pomalší

Výzva č. 11 MAS Pomalší – IROP – Zájmové a neformální vzdělávání

4

Projekt počítá se spoluprací s 

dalšími relevantnímu subjekty v 

území (subjekty,které se zabývají 

vzděláváním - mateřské školy, 

základní školy, střední školy, domy 

dětí a mládeže apod).

 Studie proveditelnosti 

2. Administrativní připravenost
Žádost o podporu , uzavřená 

smlouva na plnění zakázky

1. Technická připravenost


