
Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení v 5. výzvě MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání 2

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)
Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci dvě nebo více partnerských smluv  o 

spolupráci (Ze smluv je patrný obsah a kvalitativní přínos spolupráce, kterou 

žadatel bude s partnery uskutečňovat během realizace projektu a v době 

udržitelnosti). 

25 bodů

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci jednu partnerskou smlouvu o 

spolupráci  (Ze smlouvy je patrný obsah a kvalitativní přínos spolupráce, kterou 

žadatel bude s partnery uskutečňovat během realizace projektu a v době 

udržitelnosti). 

15 bodů

Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti partnerskou smlouvu o spolupráci. 0 bodů

Projekt je zaměřen na více než jednu z těchto klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními technologiemi.

25 bodů

Projekt je zaměřen jen na jednu z zěchto klíčových kompetencí:

- komunikace v cizích jazycích,

- technických a řemeslných oborů,

- přírodních věd,

- práce s digitálními technologiemi.

0 bodů

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 5. výzvě MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání 2

1.

Spolupráce s jinými subjekty (např. jinými 

školskými zařízeními, nestátními neziskovými 

organizacemi, zaměstnavateli, soukromými 

vzdělávacími zařízeními). 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, Partnerská smlouva 

2.

Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou 

kompetenci. 

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti



Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů/účastníků kurzů na trhu práce a 

zároveň se při výuce bude spolupracovat přímo s potencionálním budoucím 

zaměstnavatelem nebo s vysokou školou, nebo s akademickým pracovištěm. 

Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo 

akademickým pracovištěm je podepsána minimálně na 5 let od zahájení doby 

realizace projektu.

25 bodů

Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů/účastníků kurzů na trhu práce a 

zároveň se při výuce bude spolupracovat přímo s potencionálním budoucím 

zaměstnavatelem, vysokou školou nebo s akademickým pracovištěm. Smlouva o 

spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým 

pracovištěm je podepsána minimálně na 3 roky od zahájení doby realizace 

projektu.

15 bodů

Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů na trhu práce.
5 bodů

Projekt nereflektuje potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 0 bodů

Projekt zohledňuje i potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a/nebo 

dětí ze sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných rodin.
25 bodů

Projekt nezohledňuje i potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a/nebo 

dětí ze sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných rodin.
0 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.

4.

Projekt zohledňuje i potřeby dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami a/nebo dětí ze sociálně 

znevýhodněných a kulturně odlišných rodin.

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

3.

Projekt je realizován ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce a potřeby sladění 

nabídky a poptávky na regionálním trhu práce 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Partnerská smlouva


