
 

 

Příloha č. 3 

Výzvy č. 8 MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

 
Kritéria věcného hodnocení  

 
 

Název kritéria věcného hodnocení pro 
opatření 1.3 

Aspekt 
hodnocení 

Referenční 
dokument 

Hodnocení (bodová škála) 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika 
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 
jejich eliminace 
 

Aspekt 
proveditelnosti 

 
Žádost o podporu, 

Studie 
proveditelnosti 

5 bodů – žadatel uvedl rizika, včetně jejich eliminace 

0 bodů – žadatel neuvedl rizika a způsob jejich eliminace. 

Projekt je zaměřen na více klíčových 
kompetencí v oblastech: 
- komunikace v cizích jazycích, 
- technické a řemeslné obory, 
- přírodních věd, 
- práce s digitálními technologiemi            
 

 

 

Aspekt 
efektivnosti 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti 

15 bodů – Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou 
kompetenci. Jedná se o projekt, v rámci kterého žadatel 
popisuje ve studii proveditelnosti vazbu na více než jednu 
podporovanou klíčovou kompetenci IROP. Klíčové kompetence 
také musejí být uvedeny v MAP či KAP a musejí být realizovány 
prostřednictvím způsobilých výdajů. 

10 bodů - Projekt je zaměřen na jednu klíčovou kompetenci. 
Jedná se o projekt, v rámci kterého žadatel popisuje ve studii 
proveditelnosti vazbu na jednu klíčovou kompetenci. Klíčová 
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kompetence musí být uvedena v MAP či KAP a musí být 
realizována prostřednictvím způsobilých výdajů. 

Projekt řeší využití výstupů projektu v 
kalendářním roce 
 

Aspekt 
efektivnosti 

 

 

 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti 

10 bodů – Výstupy projektu jsou využité více jak deset měsíců v 
roce. Žadatel v příslušné kapitole studie proveditelnosti uvádí, 
že bude výstupy projektu využívat více jak deset měsíců v roce 
(11 nebo 12 měsíců). 

5 bodů – Výstupy projektu jsou využité deset měsíců v roce. 
Žadatel v příslušné kapitole studie proveditelnosti uvádí, že 
bude výstupy projektu využívat deset měsíců v roce. 

0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně jak deset měsíců v 
roce. Žadatel v příslušné kapitole studie proveditelnosti uvádí, 
že bude výstupy projektu využívat méně jak deset měsíců v roce 
(9 a méně měsíců). 

Výstup projektu bude zaměřen na více cílových 
skupin  

Aspekt 
efektivnosti 

 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti 

10 bodů – Výstup projektu bude zaměřen na dvě nebo více 
cílových skupin (Předškolní děti, žáci nebo dospělí v dalším 
vzdělávání)  

5 bodů – Výstup projektu bude zaměřen pouze na jednu cílovou 
skupinu 

 

Výstupy projektu budu sloužit pro výuku více 
kroužků či kurzů, nebo jejich kombinací  

Aspekt 
efektivnosti 

 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti 

5 bodů – Výstupy projektu budou sloužit pro výuku alespoň 2 
kroužků či kurzů nebo jejich kombinací v rámci klíčových 
kompetencí. 

0 bodů – Výstupy projektu budou sloužit pro výuku pouze 1 
kroužku, kurzu v rámci klíčových kompetencí 

Projekt řeší využití výstupů projektů během 
týdne  

Aspekt 
efektivnosti 

 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti 

8 bodů – Výstupy projektu budou využívány 3 a více vyučovacích 
hodin týdně (vyučovací hodina 45 - 60 minut).  

4 bodů - Výstupy projektu budou využívány 2 vyučovací hodiny 
týdně (vyučovací hodina 45 - 60 minut). 
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0 bodů - Výstupy projektu budou využívány 1 vyučovací hodinu 
týdně (vyučovací hodina 45 - 60 minut). 

Dopad projektu na území více obcí v rámci 
MAS Frýdlantsko-Beskydy  

Aspekt 
efektivnosti 

 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti  

5 bodů – Projekt má dopad na území 2 a více obcí v rámci území 
MAS Frýdlantsko-Beskydy. 

0 bodů – Projekt má dopad na území 1 obce v rámci území MAS 
Frýdlantsko-Beskydy. 

 

 

Minimální počet bodů: 29 bodů 

Maximální počet bodů: 58 bodů 

 

Kritéria věcného hodnocení zaměřená na hodnocení proveditelnosti projektů mohou mít podíl v maximální výši 30 % z celkového bodového hodnocení 

(jedná se o kritérium v projektu  - jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace). 


