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   Příloha č. 1 

 

výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK 

Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

 

1.1 Specifická kritéria 

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  

 

Název specifického kritéria 
Max. počet 

bodů 
Obsah kritéria 

Synergická vazba na projekty 

jiných operačních programů. 

1 

Ţadatel získá toto bodové hodnocení 

v případě, kdy je projekt obsahově 

provázaný svým zaměřením s jiným 

projektem téhoţ ţadatele nebo partnera 

projektu financovaným (tj. jiţ 

scháleným/ realizovaným) z operačního 

programu (dále jen „OP“ ) uvedeného 

v seznamu viz níţe. Vazby na jiné 

projekty z uvedených OP ţadatel 

popíše v projektové ţádosti v záloţce 

Popis projektu – Vazby na jiné projekty 

s uvedením celého názvu projektu, 

registračního čísla projektu, 

Operačního programu a oblasti 

podpory. 

 

Využití výstupů z projektů OP VK 

5 

Hodnotí se, zda ţadatel v projektové 

ţádosti uvádí vyuţití konkrétních 

výstupů z projektů OP VK 

Propojení klíčových aktivit 

v projektu vzhledem 

k rovnoměrnému zapojení 

jednotlivých partnerů.  

4 Kritérium hodnotí rovnoměrnost 

rozloţení klíčových aktivit projektu 

mezi jednotlivé partnery 

pospichalova
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Spolupráce ZŠ a SŠ 

5 

Průměrný počet základních škol (dále 

jen ZŠ) se sídlem v jiné obci neţ 

střední škola/na 1 střední školu (dále 

jen SŠ) 

a) 2 ZŠ  = 1 bod 

b) 3 ZŠ = 3 body 

c) 4 ZŠ a více = 5 bodů 

CELKEM 
15 

 

 

 

Synergie projektu s dalšími projekty/obsahovým zaměřením s jinými OP: 

 

Ţadatel získá toto bodové hodnocení v případě, pokud projekt obsahově navazuje svým 

zaměřením na jiný projekt téhoţ ţadatele nebo partnera projektu financovaný z některého 

z následujících operačních programů: 

 

 Regionální operační program Střední Čechy, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních 

center 

 Regionální operační program Střední Čechy, Oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst 

 Regionální operační program Střední Čechy, Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova 

 Regionální operační program Moravskoslezsko, Oblast podpory 2.1.1 - Rozvoj 

infrastruktury pro vzdělávání 

 Regionální operační program Moravskoslezsko, Oblast podpory 3.1 – Rozvojové póly 

regionu 

 Regionální operační program Moravskoslezsko, Oblast podpory 3.2 – Subregionální centra 

 Regionální operační program Moravskoslezsko, Oblast podpory 4.1 – Rozvoj venkova 

 Regionální operační program Střední Morava, Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních 

center 

 Regionální operační program Střední Morava, Oblast podpory 2.2.3 – Infrastruktura 

pro rozvoj vzdělávání 

 Regionální operační program Střední Morava, Oblast podpory 2.3.2 – Sociální 

infrastruktura 

 Regionální operační program Severovýchod, Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních 

center 

 Regionální operační program Severovýchod, Oblast podpory 2.2 – Rozvoj měst 

 Regionální operační program Severovýchod, Oblast podpory 2.3 – Rozvoj venkova 

 Regionální operační program Severovýchod, Oblast podpory 4.2 – Podpora rozvoje 

spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími 

institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 

 Regionální operační program Severozápad, Oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových 

pólů regionu 

 Regionální operační program Severozápad, Oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace 

a regenerace středních a malých měst 

 Regionální operační program Severozápad, Oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti 

lidských zdrojů 



 Regionální operační program Severozápad, Oblast podpory 2.2 – Investice pro zlepšení 

fyzické infrastruktury 

 Regionální operační program Jihovýchod, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních 

center 

 Regionální operační program Jihovýchod, Oblast podpory 3.2 - Rozvoj regionálních 

středisek 

 Regionální operační program Jihovýchod, Oblast podpory 3.3 – Rozvoj a stabilizace 

venkovských sídel 

 Regionální operační program Jihovýchod, Oblast podpory 3.4 – Veřejné sluţby 

regionálního významu 

 Regionální operační program Jihozápad, Oblast podpory 2.1 – Integrované projekty 

rozvojových center  

 Regionální operační program Jihozápad, Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury 

základního, středního a vyššího odborného školství 

 Operační program Ţivotní prostředí, Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury 

pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního 

poradenství a environmentálních informací 

 

Vazby na jiné projekty z výše uvedených Operačních programů ţadatel doplní podle pokynů 

v Příručce „Jak vyplnit webovou ţádost OP VK“ (dostupná na www.msmt.cz). 

 

http://www.msmt.cz/



