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Kritéria věcného hodnocení Charakteristika kritéria Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

VELIKOST OBCE/MĚSTA, VE KTERÉM JE 
REALIZOVÁN PROJEKT, PODLE POČTU 
OBYVATEL 

Velikost obce dle počtu obyvatel, ve 
kterém je realizován projekt. Počet 
obyvatel se bude kontrolovat dle dat ČSÚ 
k 1. 1. 2019. 

10 bodů-obec, kde je realizován projekt, má méně než 1 000 obyvatel 
5 body-obec, kde je realizován projekt, má 1 000 až 4 000 obyvatel 
0 bodů-obec, kde je realizován projekt, má více než 4 000 obyvatel 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 
data ČSÚ 

VÝSTUPY Z PROJEKTU BUDOU SLOUŽIT 
KE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ZAŘÍZENÍMI 
SPOLUPRACUJÍCÍMI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 

Výstupy projektu mohou být využívány 
např. základní školou či jinými 
vzdělávacími subjekty. 

15 bodů-výstupy z projektu budou sloužit ke spolupráci s dalšími zařízeními 
spolupracujícími s dětmi a mládeží 
0 bodů-výstupy z projektu nebudou sloužit ke spolupráci s dalšími subjekty 
spolupracujícími s dětmi a mládeží  

studie proveditelnosti 

STANOVENÍ RIZIK A JEJICH ELIMINACE 
 

Žadatel předkládá přehled možných rizik 
projektu v realizační fázi a době 
udržitelnosti s vyznačením 
pravděpodobnosti výskytu, závažnosti a 
navrženým způsobem eliminace rizika. 

10 bodů-Žadatel uvedl technická, finanční, právní a provozní rizika jak v 
realizační fázi, tak i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace. 
0 bodů-Žadatel neuvedl pro fázi realizační a/nebo fázi udržitelnosti žádná rizika 
a/nebo neuvedl způsob jejich eliminace 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA VÍCE 
KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

1. KOMUNIKACE V CIZÍCH 
JAZYCÍCH 

2. TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ 
OBORY 

3. PŘÍRODNÍ VĚDY 
4. PRÁCE S DIGITÁLNÍMI 

TECHNOLOGIEMI 

Žadatel uvede výčet klíčových 
kompetencí, na které je projekt zaměřen. 

15 bodů-projekt řeší tři a více kompetencí 
10 body - projekt řeší 1 - 2 kompetence 
0 bodů - projekt bude zaměřen pouze na bezbariérovost bez vazby na klíčové 
kompetence 

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

Minimální bodová hranice je 27 bodů. 


