Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Kritéria věcného hodnocení žádosti o podporu v opatření Zázemí pro vzdělávání = 8.1.1. Zkvalitnění
infrastruktury a vybavení zařízení poskytujících předškolní, základní, středoškolské, zájmové a neformální
vzdělávání vč. celoživotního
Integrované strategie MAS MOST Vysočiny
Název MAS: MAS MOST Vysočiny
Název výzvy MAS: Výzva MAS MOST Vysočiny - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání II
Číslo výzvy MAS: 11

Číslo

1.

2.

Název kritéria

Finanční náročnost projektu dle celkových
způsobilých výdajů projektu v podané
žádosti (částka CZV projektu se
zaokrouhluje na celé koruny)

Počet obyvatel obce/města, ve které se
projekt realizuje (počet obyvatel k 1.1.2020,
dle veřejně dostupných údajů ČSÚ)

Referenční dokument

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, Veřejně
dostupná statistika ČSÚ

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 6 000 001,Kč a více.

0 bodů

Výše celkových způsobilých výdajů projektu je v rozmezí
od 1 500 0001,- Kč do 6 000 000,- Kč (včetně).

5 bodů

Celkové způsobilé vydaje projektu jsou do 1 500 000,- Kč
(včetně).

10 bodů

Obec, v níž se projekt realizuje, má 2000 a více obyvatel.

0 bodů

3.

4.

5.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění či
rozšíření zázemí pro výuku vzdělávacích
oblastí a oborů zaměřených na rozvoj
klíčových kompetencí: - komunikace v
cizích jazycích – oblast přírodních věd práce s digitálními technologiemi technické a řemeslné obory.
(1. preferenční kritérium)

Projektem je posílena vnitřní konektivita
školy a připojení k internetu

Připravenost projektu
(2. preferenční kritérium)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

Obec, v níž se projekt realizuje, má 1999 a méně obyvatel.

10 bodů

Projekt není zaměřen na zkvalitnění či rozšíření žádné
klíčové kompetence

0 bodů

Projekt je zaměřen na zkvalitnění či rozšíření jedné klíčové
kompetence

5 bodů

Projekt je zaměřen na zkvalitnění či rozšíření dvou a více
klíčových kompetencí

10 bodů

Projektem není posílena vnitřní konektivita školy a
připojení k internetu.

0 bodů

Projektem je posílena vnitřní konektivita školy a připojení k
internetu.

10 bodů

Projekt v době podání žádosti má vydané stavební
povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo
jiný dokument opravňující žadatele k provedení stavby

10 bodů

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

Žádost o podporu,
Vyjádření stavebního úřadu, že projekt
nevyžaduje stavební povolení,
Stavební povolení s nabytím právní moci
nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující stavební povolení,
jiný dokument opravňující žadatele k

provedení stavby
Studie proveditelnosti

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

Projekt nevyžaduje vyjádření stavebního úřadu

10 bodů

Projekt v době podání žádosti nemá vydané stavební
povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo
jiný dokument opravňující žadatele k provedení stavby

0 bodů

