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SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 
 

Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
Aktivita - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro řízení 

výzev, hodnocení a výběr projektů 
Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. Potřebnost 

ANO - Projekt je v souladu s příslušným místním 
akčním plánem anebo krajským akčním plánem 
vzdělávání. 

NE - Projekt není v souladu s příslušným místním 
akčním plánem anebo krajským akčním plánem 
vzdělávání. 

 

 žádost o podporu 

 krajský akční plán 
vzdělávání nebo seznam 
projektových záměrů pro 
investiční intervence  

 místní akční plán do roku 
2023 nebo Strategický rámec 
schválený Řídícím výborem 
MAP 

 studie proveditelnosti 

 
Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí: 

- komunikace v cizích jazycích, 
- technických a řemeslných oborů,  
- přírodních věd, 
- práce s digitálními technologiemi. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - Projekt je zaměřen alespoň na jednu 
z klíčových kompetencí. 

NE - Projekt není zaměřen ani na jednu 
z klíčových kompetencí. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území. 
Účelnost 

Potřebnost 

ANO - Projekt prokazatelně řeší nedostatek 
kapacit pro zájmové, neformální nebo celoživotní 
vzdělávání v území. 

NE - Projekt neřeší nedostatek kapacit pro 
zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání 
v území. 

 krajský akční plán 
vzdělávání nebo seznam 
projektových záměrů pro 
investiční intervence  

 místní akční plán do roku 
2023 nebo Strategický rámec 
schválený Řídícím výborem 
MAP 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost 
vzdělávacích zařízení. 

Účelnost 

ANO - Součástí projektu jsou stavební úpravy 
přispívající k bezbariérovosti zařízení nebo 
pořízení speciálního vybavení nebo 
kompenzačních pomůcek.  

NE - Součástí projektu nejsou stavební úpravy 
přispívající k bezbariérovosti zařízení, pořízení 
speciálního vybavení, kompenzačních pomůcek. 

NERELEVANTNÍ - Zařízení je již bezbariérové. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

Kritéria pro účast na vzdělávacích akcích nejsou 
diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů. 

Účelnost 

ANO - Kritéria pro příjem do zařízení nejsou 
diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů. 

NE  - Kritéria pro příjem do zařízení jsou 
diskriminační pro určitou skupinu uchazečů. 

 studie proveditelnosti 

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a 
segregaci marginalizovaných skupin, jako je romské 
obyvatelstvo a další osoby s potřebou podpůrných opatření 
(osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním 
a se sociálním znevýhodněním). 

 Účelnost 
Horizontální témata 

ANO - Projekt nepodporuje žádná opatření, která 
vedou k diskriminaci a segregaci 
marginalizovaných skupin, jako je romské 
obyvatelstvo a další osoby s potřebou podpůrných 
opatření (osoby se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 

NE - Projekt podporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných 
skupin, jako je romské obyvatelstvo a další osoby 
s potřebou podpůrných opatření (osoby se 
zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
 
Projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity 
zájmového, neformálního nebo celoživotního vzdělávání. 

 
 

Účelnost 

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu nové 
budovy pro aktivity zájmového, neformálního nebo 
celoživotního vzdělávání. 

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu nové budovy 
pro aktivity zájmového, neformálního nebo 
celoživotního vzdělávání. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

Proveditelnost 
Účelnost 

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu projektu odpovídají 
tržním cenám. 

Hospodárnost 

ANO - Výdaje v rozpočtu projektu odpovídají 
tržním cenám. 

NE - Výdaje v rozpočtu projektu neodpovídají 
tržním cenám. 

 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti   

 rozpočet projektu 

 průzkum trhu  
 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. Účelnost 

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům 
projektu. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli 
této strategie. 

Účelnost 

ANO – Projekt s vazbou na schválenou strategii 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám je v souladu s cíli této strategie.  

NE -   Projekt s vazbou na schválenou strategii, 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám není v souladu s cíli této strategie. 

NERELEVANTNÍ -  Projekt nemá vazbu na 
schválenou strategii KPSVL. 

 studie proveditelnosti 

 schválená strategie 
Koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným 
lokalitám (KPSVL) 

 text výzvy 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na 
hlavní aktivitu projektu. 

Hospodárnost 
Efektivnost 

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno 
na hlavní aktivitu projektu. 
NE – Z rozpočtu je zřejmé, že na hlavní aktivitu je 
zaměřeno méně jak 85 % způsobilých výdajů. 

 žádost o podporu 

 rozpočet projektu 

 studie proveditelnosti 

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne 
minimálně stanovené hodnoty ukazatelů. 

Efektivnost 

ANO - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů.  

NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů.  

NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět. 

 studie proveditelnosti 

 MS2014+ 

 specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 
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Kritéria věcného hodnocení SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
Aktivita -  Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Název kritéria 

 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu 

pro řízení výzev, 
hodnocení a výběr 

projektů 

Hodnocení (bodovací kritéria) Referenční dokument 

 
Projekt je zaměřen na více klíčových 
kompetencí v oblastech: 

- komunikace v cizích jazycích, 
- technických a řemeslných oborů,  
- přírodních věd, 
- práce s digitálními technologiemi. 

Účelnost 

Potřebnost 

5 bodů – Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou 
kompetenci. 

3 body – Projekt je zaměřen na jednu klíčovou kompetenci. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt je realizován ve vazbě na budoucí 
uplatnění na trhu práce a potřeby sladění 
nabídky a poptávky na regionálním trhu 
práce. 

Potřebnost 10 bodů - Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce ve vazbě na budoucí uplatnění osob na trhu 
práce a zároveň se při výuce (kurzech) bude spolupracovat přímo s 
potenciálním budoucím zaměstnavatelem. Smlouva o spolupráci 
mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem je podepsána 
minimálně na 5 let od zahájení doby realizace projektu.     

5 bodů - Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce ve vazbě na budoucí uplatnění osob na trhu 
práce a zároveň se při výuce (kurzech) bude spolupracovat přímo s 
potenciálním budoucím zaměstnavatelem. Smlouva o spolupráci 
mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem je podepsána 
minimálně na 2 roky od zahájení doby realizace projektu.  

0 bodů - Projekt je zaměřen pouze na zájmové a neformální 
vzdělávání. Nebo projekt nereflektuje potřeby nabídky a poptávky 
na regionálním trhu práce a nemá alespoň na 2 roky podepsanou 
smlouvu o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a 
zaměstnavatelem.  

 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 referenční dokument 
 

Projekt zohledňuje potřeby dětí se SVP a dětí 
ze sociálně znevýhodněných a kulturně 
odlišných rodin. 

 
Účelnost 

 

10 bodů - Projekt zohledňuje potřeby dětí se SVP a dětí ze sociálně 
znevýhodněných a kulturně odlišných rodin. 

0 bodů - Projekt nezohledňuje potřeby dětí se SVP a dětí ze 
sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných rodin. 

 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a 
školských zařízení s nestátními neziskovými 
organizacemi, kulturními institucemi a 
dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a 
mládeží (např. knihovny, muzea). 

 

 
Účelnost 

Efektivnost 

10 bodů - Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských 
zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními 
institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží. 

0 bodů - Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci škol a školských 
zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními 
institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží. 

 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 referenční dokument 

Projekt řeší využití výstupů projektu v 
kalendářním roce. 

Účelnost 10 bodů - Výstupy projektu jsou využité více jak deset měsíců v 
roce. 

5 bodů - Výstupy projektu jsou využité deset měsíců v roce. 

0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně jak deset měsíců v 
roce. 

 

 studie proveditelnosti 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace. 

Proveditelnost 

5 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve 
fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

3 body - V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i 
ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

 studie proveditelnosti 

Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný. 

Proveditelnost 

10 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný 

0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a 
proveditelný. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství (zeleň). 

Účelnost 3 body - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství. 

0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství. 

 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 


