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Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 3 Zvyšování kvality infrastruktury MŠ a 

rozšiřování kapacit  

Integrované strategie MAS Strakonicko, z.s.  

Platnost od 1.8.2018 

 

Název MAS MAS Strakonicko, z.s.  
 

Název výzvy MAS  Podpora předškolního vzdělávání  
 
 

Číslo výzvy MAS  3 
 

Název Výzvy ŘO  Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení – integrované projekty CLLD  
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.2, platnost 3.5.2018 
Obecná pravidla, verze 1.11, platnost 15.5.2018 

Číslo Výzvy ŘO  68 
 

Registrační číslo projektu  
 

Název projektu  
 

Název žadatele  
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1. Věcné hodnocení  

Číslo Název kritéria Referenční 
dokumenty  
 

Aspekt 
hodnocení  
 

Bodové hodnocení  
 

Maximální 
počet bodů 
 

Přidělené 
hodnocení 

Odůvodnění  

1 Zařízení umožňuje 
(zajišťuje) pobyt 
dětem mladším tří let 
 

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti 
  

Potřebnost, 
účelnost  

10 bodů – zařízení umožňuje 
(zajišťuje) pobyt dětem mladším tří 
let 
0 bodů – zařízení neumožňuje 
(nezajišťuje) pobyt dětem mladším tří 
let  

10   

Hodnotitel přiřadí 10 bodů projektu, který je zaměřen na podporu infrastruktury předškolního vzdělávání a umožňuje pobyt dětem mladším tří let. 
 Hodnotitel přiřadí 0 bodů projektu, který neumožňuje pobyt dětí mladším tří let.  
 

2 Minimálně 3 % 
celkových 
způsobilých výdajů 
jsou vynaložena na 
úpravu venkovního 
prostranství (zeleň, 
herní prvky pro děti)  

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti 

Účelnost   10 bodů – Na pořízení zeleně (např. 
vysazení stromů, keřů, rostlin, zeleň, 
zelená, stěna, zelená střecha), 
herních prvků pro děti, jsou 
vynaložena minimálně 3% celkových 
způsobilých výdajů 
0 bodů - Na pořízení zeleně (např. 
vysazení stromů, keřů, rostlin, zeleň, 
zelená, stěna, zelená střecha), 
herních prvků pro děti, nejsou 
vynaložena minimálně 3% celkových 
způsobilých výdajů 

10   

Hodnotitel přiřadí 10 bodů projektu, jenž vynaloží minimálně 3% celkových způsobilých výdajů na úpravu venkovního prostranství (např. vysazení stromů, keřů, rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená 
střecha, zeleň a herní prvky pro děti). 
Hodnotitel přiřadí 0 bodů projektu, jenž nevynaloží minimálně 3% celkových způsobilých výdajů na úpravu venkovního prostranství (např. vysazení stromů, keřů, rostlin, zeleně, zelená stěna, zelená 
střecha, zeleň a herní prvky pro děti). 
 

3 Výše celkových 
způsobilých výdajů 
  

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti 
Rozpočet projektu 

Efektivnost, 
hospodárnost 

10 bodů – Výše celkových 
způsobilých výdajů je rovna nebo 
vyšší než 50 000 Kč a zároveň je nižší 
nebo rovna 1 500 000 Kč 
5 bodů – Výše celkových způsobilých 
výdajů je vyšší než 1 500 000 Kč a 
zároveň je nižší nebo rovna 2 200 000 
Kč 

10   
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Hodnotitel přiřadí 10 bodů projektu, jehož celkové způsobilé výdaje jsou vyšší nebo rovny 50 000 Kč a zároveň nižší nebo rovny 1 500 000 Kč.  
Hodnotitel přiřadí 5 bodů projektu, jehož celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 1 500 000 Kč a zároveň nižší nebo rovny 2 200 000 Kč. 
  

Součet bodů za všechna kritéria  
 

 

 

Maximální počet bodů 
 

30 

Minimální počet bodů 
 

15 

 

 

Složení komise Podpisy přítomných členů hodnotící 
komise 

Závěrečné vyjádření komise 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 

Datum a místo konání hodnotící komise 
 

 

Jméno a podpis zapisovatele 
 

 

 


