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Číslo
Referenční dokument / zdroj 

informací

Aspekt kvality

projektů

Počet 

přidělených bodů
Odůvodnění

Studie proveditelnosti Potřebnost

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádostí o podporu v Opatření C1.2.5 Opatření: Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Integrované strategie MAS Českomoravské pomezí o.p.s

1.

20 bodů - Celková výše dotace je do 2 000 000 Kč včetně.

0 bodů - Celková výše dotace je vyšší než 2 000 000 Kč.

Výše dotace se zaokrouhluje na celé koruny.

Název kritéria

Kritéria věcného hodnocení

Název výzvy MAS: 

MAS  Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Číslo výzvy MAS: 2

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Název výzvy ŘO: Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 3. 5. 2018

Číslo výzvy ŘO: 68.

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018

Finanční náročnost projektu

2. Realizací projektu budou podpořeny vybrané klíčové kompetence  (10 bodů za každou kompetenci)



Studie proveditelnosti

Hospodárnost

Studie proveditelnosti
Udržitelnost

Studie proveditelnosti Efektivnost

Studie proveditelnosti

Potřebnost

Soulad s horizontálními 

principy

0

č. jméno a příjmení zájmová skupina podpis

1.

2.

3.

Datum a čas jednání:

Místo jednání:

Celkové hodnocení

10 bodů - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství 

0 bodů -  Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství 

20 bodů - Projekt se zaměřuje na konektivitu školy a připojení k internetu.

0 bodů - Projekt se nezaměřuje na konektivitu školy a připojení k internetu.

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou

Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení

Počet dosažených bodů

3.

2.

10 bodů - výuka cizích jazycích

10 bodů - Rozvoj manuální zručnosti žáků prostřednictvím technických a řemeslných oborů

10 bodů - Výuka přírodních věd

10 bodů - Práce s digitálními technologiemi

0 bodů - Projekt se nezaměřuje na výuku ve výše uvedených oblastech

4.

Výsledek hodnocení

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství 

Projekt se zaměřuje na konektivitu školy a připojení k internetu.

Hodnotící komise

5. Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost vzdělávacích zařízení

10 bodů - Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost vzdělávacích zařízení

0 bodů - Projekt nezajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost vzdělávacích zařízení




