
 

 
 

Schválena Radou MAS dne: verze 2 

Schválena ŘO IROP dne:

Název kritéria

Přiřazení 

funkce:

V=vylučovací

H=hodnotící

K=kombinované

Způsob hodnocení Referenční dokument

Hodnocení:

ANO=splněno 

NE=nesplněno 

Nerelevantní

Nehodnoceno

Žádost o podporu je podána v 

předepsané formě
V

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny 

náležitosti

NE -  žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje 

všechny náležitosti

žádost o podporu; pravidla pro žadatele a příjemce

Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele
V

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem

NE - žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem

žádost o podporu; pověření oprávněné osoby

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 

obsahově splňujı ́náležitosti, požadované 

v dokumentaci k výzvě MAS

V

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňujı ́náležitosti, 

které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.

NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nesplňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.

žádost o podporu; přílohy žádosti; specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce

Projekt je realizován na územní 

působnosti MAS ORLICKO, z.s.
V

ANO – Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS ORLICKO, z.s.

NE – Projekt je realizován mimo území vymezené SCLLD MAS ORLICKO, z.s.

Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i mimo území 

vymezené SCLLD MAS ORLICKO, z.s..

žádost o podporu, studie proveditelnosti, projektová 

dokumentace

Projekt je v souladu se schválenou 

strategií - Strategie komunitně vedeného 

rozvoje území MAS ORLICKO

V

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného 

rozvoje území MAS ORLICKO: projekt naplňuje specifický cíl SCLLD 3.1. Region MAS 

ORLICKO zajišťuje pro své občany bezpečné, zdravé a funkční životní podmínky v obcích  

(opatření 3.1.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti )

NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného 

rozvoje území MAS ORLICKO: projekt nenaplňuje specifický cíl SCLLD  3.1. Region MAS 

ORLICKO zajišťuje pro své občany bezpečné, zdravé a funkční životní podmínky v obcích  

(opatření 3.1.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti )

žádost o podporu; studie proveditelnosti; SCLLD

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 

MAS
V

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS

text výzvy MAS; žádost o podporu včetně příloh; 

specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Žadatel splňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specifický cíl a 

výzvu

V

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu

NE- Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu

text výzvy MAS; žádost o podporu

Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdaj stanovenou ve výzvě MAS

V

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů

NE –Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů

text výzvy MAS; žádost o podporu

Projekt je svým zaměřením v souladu s 

cíli a podporovanými aktivitami výzvy. V

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.

NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.

text výzvy; žádost o podporu; studie proveditelnosti

Projekt respektuje limity způsobilých 

výdajů, pokud jsou stanoveny.
V

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

žádost o podporu; studie proveditelnosti

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 

horizontálních priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 

diskriminace, rovnost mužů a žen).

V

ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

NE - Projekt má negativní vliv na jednu nebo více z horizontálních priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

žádost o podporu; studie proveditelnosti

Potřebnost realizace je odůvodněná.
V

ANO - Potřebnost realizace je odůvodněná.

NE - Potřebnost realizace není odůvodněná.

žádost o podporu; studie proveditelnosti

Počet bodů

Princip technické připravenosti H

5 bodů - 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 k žádosti přiloží čestné 

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

projektu nejsou stavební práce

0 - 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 nedoložil čestné prohlášení, že realizace 

projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení 

nebo Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno 

stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření 

stavebního úřadu

Kritéria hodnocení pro IROP 5: Dostupná péče o děti  

Formální kritéria - všechna napravitelná

Nenapravitelná kritéria přijatelnosti

Napravitelná kritéria přijatelnosti

Preferenční kritéria



 

 

 

Princip reálného harmonogramu H

10 bodů-Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v 

termínu dokončen.

0 bodů -Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v 

termínu dokončen.

Žádost o podporu; Studie proveditelnosti

Princip velikosti projektu H

15 bodů - CZV projektu jsou nižší než 0,75 mil. Kč

10 bodů - CZV projektu jsou nižší než 1,5 mil Kč a vyšší nebo rovno 0,75 mil. Kč

0 bodů - CZV jsou vyšší nebo rovno 1,5 mil. Kč

Žádost o podporu

Princip plnění indikátoru strategie H

15 bodů - realizací projektu dojde k navýšení indikátoru strategie - CLLD/3.1./V - Podíl obcí 

v území, ve kterých byly realizovány aktivity směřující ke zlepšení občanské vybavenosti

0 bodu - realizací projektu nedojde k navýšení indikátoru strategie - CLLD/3.1./V -  Podíl 

obcí v území, ve kterých byly realizovány aktivity směřující ke zlepšení občanské 

vybavenosti

Žadatel údaj uvede do Studie proveditelnosti, kapitoly 3. Charakteristika projektu a jeho 

soulad s programem.

Žádost o podporu; Studie proveditelnosti

Princip velikosti obce H

5 bodů - projekt je realizován v obci  do 1000 obyvatel včetně

0 bodů - projekt je realizován v obci, která má více než 1000 obyvatel

Pokud je projekt realizován na území více obcí, posuzovaným údajem je průměrný počet 

obyvatel na obec - (poč. obyvatel obce A+ poč. obyvatel obce B+poč. obyvatel obce 

C+...)/počet obcí.

 Počet obyvatel žadatel napíše do Studie proveditelnosti,  kapitoly 3. Charakteristika 

projektu a jeho soulad s programem. Zdrojem informací pro ověření je Český statistický 

úřad (www.czso.cz) - žadatel uvádí počet obyvatel k  31. 12. posledního známého roku.

žádost o podporu; Český statický úřad (www.czso.cz)

Princip umístění mladších dětí H

15 bodů – Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším dvou let.

10 bodů – Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let a starším dvou let včetně.

0 bodů  – Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let.

Žádost o podporu; Studie proveditelnosti

Princip maximální provozní doby H

15 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně.

10 bodů  – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6  do 8 hodin denně.

0 bodů  – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 hodin denně.

Žádost o podporu; Studie proveditelnosti

Maximální možný počet bodů je 80 bodů.

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 40 bodů.


