Věcné hodnocení žádosti o podporu v 3. výzvě IROP - MAS Stolové hory - aktivita Infrastruktura ZŠ - I
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Popis pro hodnocení
Žadatel má uzavřenou smlouvu na plnění všech relevantních hlavních ak vit projektu.

Připravenost projektu.
(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, včetně případných příloh
Žadatel má uzavřenou smlouvu na plnění alespoň části relevantních hlavních aktivit
(smlouva na plnění zakázky, včetně případných projektu ve výši alespoň 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.
uzavřených dodatků; kupní smlouvy)
Žadatel nemá uzavřenou smlouvu na plnění žádných hlavních aktivit projektu anebo má
uzavřenou smlouvu na plnění pouze k části relevantních hlavních aktivit projektu ve výši
méně než 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

1.

2.

10 bodů

5 bodů

0 bodů

Upřesnění hodnocení:
10 bodů – Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud žadatel předloží uzavřené smlouvy na plnění všech relevantních hlavních aktivit projektu, včetně případných uzavřených dodatků.*
5 bodů – Hodnotitel přidělí 5 bodů, pokud žadatel předloží uzavřené smlouvy na plnění alespoň části relevantních hlavních aktivit projektu, včetně případných uzavřených dodatků, na které je zároveň dle rozpočtu
projektu plánováno vynaložení alespoň 30 % hodnoty celkových způsobilých výdajů projektu.*
0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel nepředloží uzavřené smlouvy na plnění žádných hlavních aktivit projektu anebo pokud žadatel předloží uzavřené smlouvy na plnění části relevantních hlavních aktivit
projektu, na které je zároveň dle rozpočtu projektu plánováno vynaložení méně než 30 % hodnoty celkových způsobilých výdajů projektu.*
Pro vyhodnocení kritéria není důležité, jestli hlavní aktivity projektu realizuje jeden či více dodavatelů.
Hlavní aktivitou se rozumí činnosti spadající pod hlavní podporované aktivity uvedené v kapitole 3.2.3 „Podporované aktivity“ Specifických pravidel k výzvě č. 68 IROP.
Na výdaje, které jsou z povahy věci způsobilé, ale žadatel je v rámci projektu zařadil do nezpůsobilých výdajů, se toto kritérium nevztahuje; hodnotitel hodnotí pouze na základě údajů, které se vztahují k celkovým
způsobilým výdajům projektu.
*V případě, že bude žadatel řešit veškeré hlavní aktivity anebo část hlavních aktivit přímým nákupem, tedy mimo zadávací či výběrová řízení, tak se pro vyhodnocení tohoto kritéria o těchto způsobilých výdajích uvažuje
obdobně, jako by na ně smlouva na plnění zakázky uzavřená byla. To znamená, že pokud má žadatel na alespoň 30 % hodnoty celkových způsobilých výdajů projektu uzavřenou smlouvu na plnění zakázky anebo je
uhradil/uhradí přímým nákupem, a zároveň jsou tyto výdaje vynaloženy na hlavní aktivity projektu, pak hodnotitel přidělí 5 bodů. Pokud má žadatel na veškeré způsobilé výdaje vynaložené na hlavní aktivity projektu
uzavřenou smlouvu na plnění zakázky anebo je uhradil/uhradí přímým nákupem, hodnotitel přidělí 10 bodů.

Finanční náročnost projektu.
(celkové způsobilé výdaje se zaokrouhlují
matematicky na celé Kč)

Žádost o podporu
Rozpočet projektu
Studie proveditelnosti, kap. 4, 5, 6, 9, 10

(Aspekt hospodárnosti)
Počet obyvatel obce/města,
ve které se daný projekt realizuje ke dni 1. 1. 2017
3.

Hodnocení
(body)

dle statistiky ČSÚ "Počet obyvatel v obcích"
(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se
nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel
v obcích, ve kterých je projekt realizován.)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 3 - 5
statistika ČSÚ "Počet obyvatel v obcích k 1. 1.
2017"

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
do 1 500 000 Kč, včetně.

15 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
od 1 500 001 Kč do 2 000 000 Kč včetně.

10 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
od 2 000 001 Kč do 2 250 000 Kč včetně.

5 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než
2 250 000 Kč.

0 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má méně než 500 obyvatel.

10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má 500-1500 obyvatel.

8 bodů

(Aspekt potřebnosti)

Projekt je zaměřen na jednu nebo více
klíčových kompetencí.

Obec, v níž se realizuje projekt má nad 1500 obyvatel.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 4, 5, 8

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)
4.

Projekt je zaměřen na více než jednu z těchto klíčových kompetencí:
- komunikace v cizích jazycích,
- technických a řemeslných oborů,
- přírodních věd,
- práce s digitálními technologiemi.
Projekt je zaměřen jen na jednu z zěchto klíčových kompetencí:
- komunikace v cizích jazycích,
- technických a řemeslných oborů,
- přírodních věd,
- práce s digitálními technologiemi.
Projekt není zaměřen na žádnou z klíčových kompetencí.

5 bodů

15 bodů

10 bodů

0 bodů

Upřesnění hodnocení:
15 bodů – Hodnotitel přidělí 15 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jakým způsobem jsou výstupy projektu navázány alespoň na dvě z klíčových kompetencí v oblastech a) komunikace v
cizích jazycích, b) technické a řemeslné obory, c) přírodní vědy, d) práce s digitálními technologiemi. Nezáleží na tom, jakou kombinaci klíčových kompetencí si žadatel zvolí.
10 bodů – Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jakým způsobem jsou výstupy projektu navázány právě na jednu z klíčových kompetencí a) komunikace v cizích jazycích,
b) technické a řemeslné obory, c) přírodní vědy. Klíčová kompetence d) práce s digitálními technologiemi je podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence.
0 bodů – Hodno tel přidělí 0 bodů, pokud žadatel ve studii proveditelnos nepopíše vazbu výstupů projektu ani na jednu z klíčových kompetencí v uvedených oblastech.

Výstupy z projektu budou sloužit také k
mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a
mládeže (kroužky).
(Aspekt efektivnosti, hospodárnosti a
potřebnosti)
5.

5 bodů

Výstupy z projektu nebudou sloužit k dalším mimoškolním zájmovým ak vitám.

0 bodů

Upřesnění hodnocení:
5 bodů – Hodnotitel přidělí 5 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jak budou výstupy projektu využívány k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže a rozsah tohoto využití bude
nastaven s průměrnou frekvencí min. 2x měsíčně během školního roku. Pro přidělení bodů je dostačující využití byť jen jedné odborné učebny nebo kmenové učebny ze všech výstupů projektu, a to ať je v projektu
zahrnuta jedna či více škol. Pro přidělení bodů není rozhodující, kdo je za vedení mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže zodpovědný nebo kdo je vede. Mimoškolní aktivita nemusí být vázána na klíčové
kompetence IROP. Není požadováno doložení písemného prohlášení o tom, že na výstupech projektu bude probíhat mimoškolní zájmová aktivita dětí a mládeže, dostačující je popis uvedený ve studii proveditelnosti. Za
mimoškolní zájmové aktivity není možné uznat aktivity určené výhradně pro dospělé.
0 bodů - Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve Studii proveditelnosti nepopíše využití výstupů projektu pro zájmové mimoškolní aktivity dětí a mládeže, nebo pokud toto sice popíše, ale nebudou
naplněny jednotlivé parametry/podmínky této aktivity uvedené v předcházejícím popisu bodování.

Kapacita podporovaného zařízení péče o děti
nebo vzdělávacího zařízení.
6.

Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým ak vitám (kroužky).
Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 8

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 8

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo
vzdělávací zařízení čítá dle indikátoru 50001 více než 35 osob.

15 bodů

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo
vzdělávací zařízení čítá dle indikátoru 50001 20 až 35 osob.

10 bodů

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo
vzdělávací zařízení čítá dle indikátoru 50001 méně než 20 osob.

0 bodů

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Upřesnění hodnocení:
Hodnotitel v tomto kritériu přiděluje body na základě uvedené cílové hodnoty indikátoru 50001 KAPACITA PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NEBO VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ a popisu/výpočtu stanovení cílové
hodnoty indikátoru ve studii proveditelnosti. Pokud z popisu ve studii proveditelnosti není zřejmé, jakým způsobem byla cílová hodnota indikátoru 50001 stanovena, hodnotitel přiděluje 0 bodů.

Projekt realizuje aktivity vedoucí k sociální
inkluzi.
(nákup kompenzačních pomůcek, stavební
úpravy a vybavení
poradenských pracovišť)

10 bodů

Projekt nerealizuje aktivity vedoucí k sociální inkluzi.

0 bodů

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 8

(Aspekt souladu s horizontálními principy a
potřebnosti)
7.

Projekt realizuje aktivity vedoucí k sociální inkluzi.

Upřesnění hodnocení:
10 bodů – Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsána realizace aktivit vedoucích k sociální inkluzi, tzn., zda budou v rámci způsobilých výdajů projektu pořízeny kompenzační
pomůcky a/nebo budou provedeny stavební úpravy poradenských pracovišť a/nebo bude pořízeno vybavení poradenských pracovišť a/nebo budou v rámci projektu realizovány aktivity zajišťující bezbariérovost a/nebo
bude v rámci projektu ve vazbě na sociální inkluzi rozšiřována kapacita kmenových učeben (nutnost zvýšení počtu kmenových učeben, není třeba zvýšit celkovou kapacitu školy co se týče počtu žáků). Rozšiřování
kapacity kmenových učeben ve vazbě na demografickou potřebnost není pro účely tohoto kritéria považováno za aktivitu vedoucí k sociální inkluzi. Pro přidělení bodů je dostačující pokud tyto aktivity probíhají byť jen v
jedné ze škol, která je zahrnuta v projektu. V případě realizace poradenského pracoviště musí být žadatelem popsáno, co přesně bude předmětem činnosti poradenského pracoviště. Poradenské pracoviště musí sloužit
pouze dané škole, jeho vybudování musí být ekonomické a hospodárné. V případě pořízení kompenzačních pomůcek musí žadatel ve studii proveditelnosti odůvodnit jejich prospěšnost pro
handicapované/znevýhodněné žáky.
0 bodů - Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve studii proveditelnosti nepopíše realizaci aktivit vedoucích k sociální inkluzi, nebo pokud toto sice popíše, ale nebudou naplněny jednotlivé
parametry/podmínky této aktivity uvedené v předcházejícím popisu bodování.

Celkový počet bodů

Minimmální počet bodů, aby projekt uspěl, je 40 bodů. Maximální počet bodů je 80.

80

