
Platnost od: 18.9.2020

Číslo
Referenční dokument / zdroj 

informací

Aspekt kvality

projektů

Počet 

přidělených bodů
Odůvodnění

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

(kap. 7. Rekapitulace rozpočtu 

projektu)

Potřebnost

Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti

(kap. 2. Podrobný popis projektu) Hospodárnost

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

10 bodů - Celková výše dotace je od 2 000 001  do 3 000 00 Kč včetně

 0 bodů - Celková výše dotace je 3 000 001 Kč a výše

Název kritéria

Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu Infrastruktura základních škol 

Název výzvy MAS: MAS - Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně 

vybavení
Číslo výzvy MAS: 4

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Název výzvy ŘO: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD - 

SC 4.1

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.3, platnost 2.10.2019

2.

10 bodů - Komunikace v cizích jazycích

10 bodů - Práce s digitálními technologiemi    

10 bodů - Technické a řemeslné obory

10 bodů - Přírodní vědy

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

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

Číslo výzvy ŘO: 68

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost 15.10.2019

Finanční náročnost projektu



Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti

(kap. 2. Podrobný popis projektu)
Efektivnost

Studie proveditelnosti

(kap. 6. Výstupy projektu)
Udržitelnost

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

(kap. 2. Podrobný popis projektu)

Efektivnost

Studie proveditelnosti

(kap. 4. Připravenost projektu k 

realizaci)

Proveditelnost

č. jméno a příjmení

1.

2.

PODPIS

Datum a čas jednání:

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství v areálu ZŠ (zeleň, přístupové cesty v areálu školy, oplocení, parkové úpravy, pořízení obnova venkovního mobiliáře)

Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu. Projektem je plně řešena nebo dokončena konektivita školy dle př. 7A Specifických pravidel.

Hodnotící komise

Maximální možný dosažený počet bodů: 100 bodů.

Minimální počet dosažených bodů pro kladné věcné hodnocení: 50 bodů.

Místo jednání:

Celkové hodnocení

10 bodů - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství 

0 bodů -  Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství 

10 bodů - Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu

0 bodů - Projekt nesplňuje minimální požadavky pro 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.

5

Výsledek hodnocení

6 Projekt je technicky a finančně připraven

10 bodů - Ve Studii proveditelnosti je prokázána a popsána technická a finanční připravenost 

projektu

0 bodů - Ve Studii proveditelnosti zcela chybí nebo je nedostatečně popsána  technická a finanční 

připravenost projektu

4. Projekt řeší využití výstupů v kalendářním roce  

10 bodů - Výstupy projektu jsou využitelné 10 a více měsíců v roce 

0 bodů -  Výstupy projektu jsou využitelné méně jak 10 měsíců v roce



3.


