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1. Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po maximální možnou dobu.
15 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin
denně.
Studie proveditenosti

(relevantní pro MŠ)

0 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu 8 a méně hodin
denně.

2. Realizací projektu budou podpořeny vybrané klíčové kompetence žáků
15 bodů - projekt se zaměřuje na zvýšení kvality výuky minimálně
ve dvou oblastech klíčových kompetencí (komunikace v cizích
jazycích, technické a řemeslné obory a přírodní vědy)
(relevantní pro ZŠ)

0 bodů - projekt se zaměřuje na zvýšení kvality výuky v jedné
oblasti klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích,
technické a řemeslné obory a přírodní vědy) nebo bude realizovat
jiné aktivity, např. projekt zaměřující se na konektivitu školy.

Studie proveditenosti

3. Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí
a mládeže.
15 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním
zájmovým aktivitám.
(relevantní pro
všechny projekty)

Studie proveditenosti
0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním
zájmovým aktivitám.

4. Finanční efektivita projektu (vztaženo na kapacitu podporovaných zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích zařízení)
20 bodů - Požadovaná dotace vztažena ke kapacitě
podporovaného zařízení je nižší než nebo rovna 51.999 Kč
(včetně) a zároveň celková částka požadované dotace je nižší než
nebo rovna 1.999.999 Kč

(relevantní pro
všechny projekty)

15 bodů - Požadovaná dotace vztažena ke kapacitě
podporovaného zařízení je nižší než nebo rovna 51.999 Kč a
zároveň celková částka požadované dotace je vyšší než 1.999.999
Kč
Žádost o podporu, Studie proveditenosti
10 bodů - Požadovaná dotace vztažena ke kapacitě
podporovaného zařízení je vyšší než 51.999 Kč a zároveň celková
částka požadované dotace je nižší než nebo rovna 1.999.999 Kč

0 bodů - Požadovaná dotace vztažena ke kapacitě
podporovaného zařízení je vyšší než 51.999 Kč a zároveň celková
částka požadované dotace je vyšší než 1.999.999 Kč

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 35 bodů z celkového počtu 50 bodů.

Vyhodnocení kritéria

Informace o provozní době zařízení žadatel uvádí ve Studii proveditelnosti v kapitole 6 (Výstupy projektu). Kritérium je
vyhodnocováno dle max. provozní doby, kterou zařízení nabízí cílovým skupinám v každý pracovní den svého provozu.
Omezení provozní doby během prázdnin nemá na vyhodnocení kriteria vliv. Pokud je v projektu řešeno více druhů
zařízení s různou provozní dobou, musí pro přidělení bodů alespoň jedno z těchto zařízení umožnit pobyt dítěte na více
než 8 hodin denně.

Projekt může získat 15 bodů, pokud bude zaměřen na rozvoj kvality výuky minimálně ve dvou klíčových kompetencí
(komunikace v cizích jazycích, rozvoj manuální zručnosti žáků prostřednictvím technických a řemeslných oborů nebo
zvýšení kvality výuky přírodních věd). 0 bodů získá projekt, který se v souladu s metodikou IROP zaměří najednu
klíčovou kompetenci nebo který bude realizovat jiné aktivity tj. bude realizovat např. projekt zaměřující se na
konektivitu školy. Ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jakým způsobem dojde díky realizaci projektu ke
zvýšení kvality výuky v konkrétní oblasti klíčových kompetencí.

15 bodů – Hodnotitel přidělí 15 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jak budou výstupy
projektu využívány k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže. Pro přidělení bodů je dostačující využití byť jen
jedné odborné učebny nebo kmenové učebny nebo třídy MŠ ze všech výstupů projektu, a to ať je v projektu zahrnuta
jedna či více škol. Mimoškolní aktivita nemusí být vázána na klíčové kompetence IROP. Není požadováno doložení
písemného ošetření toho, že na výstupech projektu bude probíhat mimoškolní zájmová aktivita dětí a mládeže,
dostačující je popis uvedený ve Studii proveditelnosti. Za mimoškolní aktivity není možné uznat kurzy pro dospělé, či
„univerzity třetího věku“.

Kapacita podporovaného zařízení je definována jako počet uživatelů, kteří mohou využít nově
vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované
budovy nebo nové vybavení, pořízené v rámci projektu. "Uživatelé" jsou děti nebo žáci (to znamená
vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také
využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (viz Popis indikátorů, Indikátor 50001).
Výše požadované dotace a kapacita podporovaného zařízení je uvedena v žádosti a Studii proveditelnosti.

