
Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení ve 4.výzvě MAS Hustopečsko-IROP-Zázemí pro vzdělávání-Podpora předškolního vzdělávání

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu podpořeného zařízení o 

5 a více míst. 
15 bodů 

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu podpořeného zařízení o 

3 až 4 místa. 
10 bodů 

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu podpořeného zařízení o 

2 místa. 
5 bodů 

Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu podpořeného zařízení o 

1 místo. 
0 bodů

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně. 20 bodů 

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 hodin do 8 hodin denně. 10 bodů 

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 hodin denně. 0 bodů

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 15 bodů 

Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 0 bodů

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (vysazení stromů, keřů, 

rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) a herní prvky pro děti. 

Hodnotitel v komentáři uvede, jaká úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu 

realizována.

10 bodů

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (vysazení stromů, keřů, 

rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená střecha, zeleň) a herní prvky pro děti.
0 bodů

4.

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň, herní prvky). 

(Aspekt účelnosti)

3.

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let. 

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace

1.

Navýšení kapacity zařízení předškolní péče 

(Aspekt účelnosti a efektivnosti) Studie proveditelnosti, Žádost o dotaci

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 4. výzvě IROP - MAS Hustopečsko - Zázemí pro vzdělávání-Podpora předškolního vzdělávání

2.

Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po 

maximální možnou dobu. 

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti



Realizací projektu dojde k oddělení klidové a aktivní zóny zařízení 15 bodů 

Realizací projektu nedojde k oddělení klidové a aktivní zóny zařízení 0 bodů

Výstupy projektu budou využívat děti z více než 3 obcí 25 bodů

Výstupy projektu budou využívat děti ze 2 obcí 15 bodů

Výstupy projektu budou využívat děti z 1 obce 0 bodů

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

Dopad na území                                                                                                                                        

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

5.

6.

Realizací projektu dojde k oddělení klidové a 

aktivní zóny (herny) zařízení. 

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace


