Věcné hodnocení žádosti o podporu v 7. výzvě IROP - MAS Stolové hory - aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
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 je zaměřen na jednu nebo více
klíčových kompetencí.

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

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)
3.

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
do 800 000 Kč, včetně.

10 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než
800 000 Kč.

5 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

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.

10 bodů

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

5 bodů

Projekt není zaměřen na žádnou z klíčových kompetencí.

0 bodů

Upřesnění hodnocení:
10 bodů – Hodnotitel přidělí 10 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.
5 bodů – Hodnotitel přidělí 5 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.

Zeleň v okolí budov a na budovách.

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

5 bodů

(Aspekt efektivnosti, účelnosti a potřebnosti)

Studie proveditelnosti, kap. 2, 3, 6, 10
Součástí projektu je vysazení 4 a méně kusů stromů nebo 9 a méně kusů keřů nebo 1 a
méně ks záhonů.

4.

0 bodů

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. Pro účely hodnocení tohoto kritéria nezáleží na tom, jakou plochu záhony či zelené střechy a stěny pokrývají.
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.

Kapacita podporovaného zařízení péče o děti
nebo vzdělávacího zařízení.
5.

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

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo
vzdělávací zařízení čítá dle indikátoru 50001 více než 25 osob.

10 bodů

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo
vzdělávací zařízení čítá dle indikátoru 50001 10 až 25 osob.

5 bodů

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo
vzdělávací zařízení čítá dle indikátoru 50001 méně než 10 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, zajištění
bezbariérovosti)

6.

(Aspekt souladu s horizontálními principy a
potřebnosti)

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

Upřesnění hodnocení:
5 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.

Celkový počet bodů

50

Minimmální počet bodů, aby projekt uspěl, je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.

