Věcné hodnocení žádosti o podporu v 6. výzvě IROP - MAS Stolové hory - aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - I
Číslo

Název kritéria

1.

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

Referenční dokument

Žádost o podporu
Rozpočet projektu
Studie proveditelnosti, kap. 2, 4, 7, 8

(Aspekt hospodárnosti)
Počet obyvatel obce/města,
ve které se daný projekt realizuje ke dni 1. 1. 2018
2.

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. 2, 3
statistika ČSÚ "Počet obyvatel v obcích k 1. 1.
2018"

(Aspekt potřebnosti)
Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po
maximální možnou dobu.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2, 6

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)
3.

Hodnocení
(body)

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
do 1 400 000 Kč, včetně.

10 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
od 1 400 001 Kč do 2 400 000 Kč včetně.

5 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než
2 400 000 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

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

5 bodů

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 10 hodin denně.

10 bodů

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 8 do 10 hodin denně.

5 bodů

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 8 hodin denně.

0 bodů

Upřesnění hodnocení:
10, 5 bodů – Hodnotitel přidělí 10, 5 bodů na základě informací uvedených ve studii proveditelnosti, kde žadatel popíše, kolik hodin denně bude zařízení po realizaci projektu umožňovat pobyt dítěte. Provozní doba se
zohledňuje pouze v pracovní dny (pondělí - pátek). Pokud zařízení nemá provozní dobu každý pracovní den stejně dlouhou, hodnotitel kritérium posuzuje na základě průměrného počtu hodin, po kterou bude zařízení
po realizaci projektu umožňovat pobyt dítěte.
0 bodů - Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel ve studii proveditelnosti nepopíše, kolik hodin denně bude zařízení po realizaci projektu umožňovat pobyt dítěte, nebo pokud toto sice popíše, ale nebudou naplněny
jednotlivé parametry/podmínky této aktivity uvedené v předcházejícím popisu bodování.

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let.
4.

Popis pro hodnocení

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let.

5 bodů

Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let.

0 bodů

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2, 6

Upřesnění hodnocení:
5 bodů – Hodnotitel přidělí 5 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, že zařízení zajišťuje pobyt i dětem mladším tří let.
0 bodů - Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud nebude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, že zařízení zajišťuje pobyt i dětem mladším tří let.

Časové využití výstupů projektu.
(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2, 6

Výstupy projektu budou využity více než 10 kalendářních měsíců v roce.

10 bodů

Výstupy projektu budou využity 8-10 kalendářních měsíců v roce.

5 bodů

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)
5.

Výstupy projektu budou využity méně jak 8 měsíců v roce.

Upřesnění hodnocení:
10, 5 bodů – Hodnotitel přidělí 10, 5 bodů na základě informací uvedených ve studii proveditelnosti, kde žadatel popíše, kolik měsíců v kalendářním roce bude zařízení po realizaci projektu umožňovat pobyt dítěte.
Pokud žadatel neprovozuje zařízení po celý kalendářní měsíc, pak se tento měsíc do započítávaných měsíců započítává pouze v případě, kdy je v rámci něho zařízení provozováno alespoň deset pracovních dní.
0 bodů - Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel ve studii proveditelnosti nepopíše, kolik měsíců v kalendářním roce bude zařízení po realizaci projektu umožňovat pobyt dítěte, nebo pokud toto sice popíše, ale
nebudou naplněny jednotlivé parametry/podmínky této aktivity uvedené v předcházejícím popisu bodování.

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu zařízení
předškolního vzdělávání.
(Aspekt souladu s horizontálními principy a
potřebnosti)
6.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2, 3, 6

Projekt zvyšuje celkovou kapacitu zařízení o více než 40 %.

15 bodů

Projekt zvyšuje celkovou kapacitu zařízení o 21-40 %.

10 bodů

Projekt zvyšuje celkovou kapacitu zařízení o 11-20%.

5 bodů

Projekt zvyšuje celkovou kapacitu zařízení nejvýše o 10 %.

0 bodů

Upřesnění hodnocení:
15, 10, 5 bodů – Hodnotitel přidělí 15, 10, 5 bodů na základě procentuálního navýšení celkové kapacity zařízení předškolního vzdělávání, které je předmětem projektu. Procentuální navýšení celkové kapacity zařízení
hodnotitel vypočítává z výchozího stavu celkové kapacity zařízení (platného v době podání žádosti o podporu) uvedeného ve studii proveditelnosti, příp. z Rejstříku škol a školských zařízení/Evidence dětských skupin, a z
plánovaného stavu celkové kapacity zařízení po realizaci projektu, rovněž uvedeného ve studii proveditelnosti, který bude do Rejstříku škol a školských zařízení/Evidence dětských skupin zapsán nejpozději s první
Zprávou o udržitelnosti projektu. Procentuální navýšení celkové kapacity zařízení předškolního vzdělávání se zaokrouhluje matematicky na celá procenta.
0 bodů - Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve studii proveditelnosti neuvede výchozí stav celkové kapacity zařízení při podání žádosti o podporu a očekávaný stav celkové kapacity zařízení po realizaci
projektu, nebo pokud toto sice uvede, ale nebudou naplněny jednotlivé parametry/podmínky této aktivity uvedené v předcházejícím popisu bodování.

Projekt realizuje aktivity vedoucí k sociální
inkluzi.
(nákup kompenzačních pomůcek, zajištění
bezbariérovosti)

7.

0 bodů

Projekt realizuje aktivity vedoucí k sociální inkluzi.

5 bodů

Projekt nerealizuje aktivity vedoucí k sociální inkluzi.

0 bodů

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2, 3, 6, 10

(Aspekt souladu s horizontálními principy a
potřebnosti)

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 a/nebo budou v rámci projektu realizovány aktivity zajišťující bezbariérovost. Pro přidělení bodů je dostačující pokud tyto aktivity probíhají byť jen v jedné z budov, která je zahrnuta v projektu. V
případě pořízení kompenzačních pomůcek musí žadatel ve studii proveditelnosti odůvodnit jejich prospěšnost pro handicapované/znevýhodněné žáky. V případě, kdy žadatel v rámci projektu nerealizuje aktivity
zajišťující bezbariérovost, jelikož je místo realizace/zařízení již bezbariérově dostupné, hodnotitel body za zajištění bezbariérovosti nepřiděluje.
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.

Zeleň v okolí budov a na budovách.
(Aspekt efektivnosti, účelnosti a potřebnosti)
8.

Součástí projektu je vysazení 5 a více kusů stromů nebo 10 a více kusů keřů nebo vznik 2 ks
záhonů nebo 1 ks zelené střechy nebo 1 ks zelené stěny.

5 bodů

Součástí projektu je vysazení 4 a méně kusů stromů nebo 9 a méně kusů keřů nebo 1 a
méně ks záhonů.

0 bodů

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2, 3, 6, 10

Upřesnění hodnocení:
5 bodů – Hodnotitel přidělí 5 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, že součástí projektu bude zajištění zeleně v okolí budov a/nebo na budovách, ve smyslu vysazení alespoň 5 kusů stromů
nebo alespoň 10 kusů keřů nebo vznik 2 ks záhonů nebo 1 ks zelené střechy nebo 1 ks zelezné stěny.
0 bodů - Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve Studii proveditelnosti nepopíše, že součástí projektu bude zajištění zeleně v okolí budov a/nebo na budovách, 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 35 bodů. Maximální počet bodů je 70.

70

