
 

 

 

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=nesplněnoN

erelevantní

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 1.4. Podpořit rozvoj

neformálního a zájmového vzdělávání a dostupného celoživotního vzdělávání s důrazem

na spolupráci v území.

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

rozvoje území MAS ORLICKO: projekt nenaplňuje specifický cíl SCLLD 1.4. Podpořit rozvoj

neformálního a zájmového vzdělávání a dostupného celoživotního vzdělávání s důrazem

na spolupráci v území.

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

výdajů 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

10 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 4: Neformální  a zájmové vzdělávání 

Formální kritéria - všechna napravitelná

Nenapravitelná kritéria přijatelnosti

Napravitelná kritéria přijatelnosti

Preferenční kritéria



 

 

 

Princip reálného harmonogramu H

15 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 rozšíření zájmového vzdělávání H

10 - Projekt je realizován v obci, kde nesídlí subjekty zájmového vzdělávání (SVČ nebo

DDM).

0 - Projekt je realizován v obci, kde sídlí subjekty zájmového vzdělávání (SVČ nebo DDM).

žádost o podporu; Studie proveditelnosti

Princip velikosti projektu H

15 bodů - CZV projektu jsou nižší než 0,5 mil. Kč

10 bodů - CZV projektu jsou nižší než 0,8 mil Kč a vyšší nebo rovno 0,5 mil. Kč

0 bodů - CZV jsou vyšší nebo rovno 0,8 mil. Kč

Žádost o podporu

Princip podpory žadatelů, kteří

spolupracují s dalšími subjekty/osobami

při vzdělávání

H

15 bodů - Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s dalšími subjektem/osobami (např. škola

nebo školské zařízení, nestátní nezisková organizace, kulturní instituce a další zařízení

spolupracující s dětmi a mládeží, odborníci z oboru, místní řemeslníci ...).

0 bodů – Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci s dalšími subjektem/osobami (např.

škola nebo školské zařízení, nestátní nezisková organizace, kulturní instituce a další

zařízení spolupracující s dětmi a mládeží, odborníci z oboru, místní řemeslníci ...).

Spoluprací se myslí min. jedna společná aktivita za rok během doby udržitelnosti projektu,

která tematicky souvisí s výstupy projektu (např. exkurze u spolupracujícího subjektu,

návštěva odborníka na aktivitě žadatele, návštěva spolupracujícího subjektu u žadatele

apod.) Spolupracující subjekt se může během doby udržitelnosti měnit. Předmětem

spolupráce nemusí být přímo výstup projektu, ale musí zde být tématická návaznost.

Spoluprací není myšleno poskytování placené služby.

žádost o podporu; Studie proveditelnosti - žadatel zde

popíše modelovou spolupráci, dokládat ji bude ve

zprávách o udržitelnosti (fotografie, zápis ze

setkání,pozvánka…atd. dle charakteru akce).

Princip efektivního využití H

15 bodů - Výstupy projektu jsou využité více jak 50 hodin ročně

10 bodů - Výstupy projektu jsou využité více jak 30 hodin ročně a méně než 50 hodin ročně

včetně

0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně jak 30 hodin ročně včetně.

Rokem se myslí kalendářní rok, hodinou se myslí vyučovací hodina v rozsahu 45 min.

žádost o podporu; Studie proveditelnosti

Maximální možný počet bodů je 80 bodů.

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


