
2. VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

Název výzvy: „MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II“

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála)

Referenční dokument 

sloužící k ohodnocení 

kritéria

Splnění aspektů kvality 

projektů

1.

Kvalita projektu a jeho přínos 

pro cílové skupiny: 

Prospěšnost pro životní 

prostředí

5 bodů - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství 

(zeleň).

0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství 

(zeleň).

(není rozhodující rozsah úprav venkovního prostranství, pouze se 

musí jednat o aktivity, které spadají do způsobilých výdajů)

Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti,

Projektová dokumentace

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu,

Soulad s horizontálními 

principy

2.

Kvalita projektu a jeho přínos 

pro cílové skupiny: 

Revitalizace stávajícího 

objektu

10 bodů - Projektem je revitalizován či rekonstruován stávající objekt. 

0 bodů - Projektem není revitalizován či rekonstruován stávající 

objekt. 

Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti,

Projektová dokumentace

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu,

Soulad s horizontálními 

principy

3.

Finanční náročnost projektu a 

zajištění jeho udržitelnosti: 

Finanční náročnost projektu

10 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí max. 2 000 000,00 Kč.

5 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 2 000 000,01 - 2 500 

000,00 Kč.

0 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 500 000,00 Kč.

(Celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení zaokrouhlují matematicky 

na 2 desetinná místa.)

Žádost o podporu, 

Rozpočet projektu,

 Studie proveditelnosti

Účelnost projektu,

Efektivnost projektu,

Hospodárnost projektu

4.

Finanční náročnost projektu a 

zajištění jeho udržitelnosti: 

Rizika projektu a způsoby 

jejich eliminace

5 bodů - Jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi projektu i ve fázi 

udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

0 bodů - Nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi projektu ani ve 

fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu,

Proveditelnost projektu
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5.

Připravenost projektu: 

Připravenost projektu k 

realizaci po stavební stránce 

již v době podání žádosti o 

podporu

10 bodů - Žadatel předložil platné pravomocné stavební povolení 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo 

Čestné prohlášení ke stavebnímu řízení (čestné prohlášení, že 

realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení / ohlášení), nebo 

součástí projektu nejsou stavební práce.

0 bodů - Žadatel nepředložil platné pravomocné stavební povolení 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo 

Čestné prohlášení ke stavebnímu řízení (čestné prohlášení, že 

realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení / ohlášení). 

Žádost o podporu, 

stavební povolení/ souhlas 

s provedením ohlášeného 

stavebního záměru/ 

veřejnoprávní smlouva/ 

Čestné prohlášení ke 

stavebnímu řízení

Efektivnost projektu,

Hospodárnost projektu,

Proveditelnost projektu

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 20 bodů.

Minimum bodů: 0

Maximum bodů: 40
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