Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení - Aktivita Infrastruktura základních škol
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva MAS č:

7

Hodnotící kritérium č. 1
Bodová škála

Referenční dokumenty

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
15 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 9 – Rizika v projektu) uvedl všechna relevantní (hlavní) rizika vztahující
se k fázi realizace a udržitelnosti projektu, vč. způsobu jejich eliminace. Případně žadatel adekvátně ve Studii proveditelnosti
odůvodnil, proč některé relevantní riziko nepovažuje za opodstatněné/reálné (v takovém případě nemusí být vyplněn
způsob eliminace tohoto rizika).
5 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 9 – Rizika v projektu) uvedl pouze některá relevantní (hlavní) rizika
vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti projektu vč. způsobu jejich eliminace/uvedl relevantní (hlavní) rizika pouze v
některé fázi projektu/uvedl částečně nebo neuvedl způsob eliminace rizik/a (to neplatí v případě, že žadatel zdůvodní
takové riziko jako nerelevantní ve vztahu k projektu). Případně jsou možné kombinace těchto variant. Hodnotitel v
komentáři popíše, která podmínka není splněna a tuto konkrétně odůvodní.
0 bodů - Žadatel neuvedl ve Studii proveditelnosti (kapitola 9 – Rizika v projektu) žádné riziko v realizační fázi a ve fázi
udržitelnosti (platí současně).
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kapitola 9 – Rizika v projektu)

Hodnotící kritérium č. 2

Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže.

Bodová škála

Referenční dokumenty

Hodnotící kritérium č. 3
Bodová škála

Referenční dokumenty

Hodnotící kritérium č. 4
Bodová škála

Refenční dokumenty

15 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám.
Hodnotitel přidělí 15 bodů, pokud bude ve Studii proveditelnosti (kapitola 6 - Výstupy projektu) žadatelem popsáno, jak
budou výstupy projektu využívány k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže, a rozsah tohoto využití bude
nastaven s frekvencí min. 1 x týdně během školního roku. Pro přidělení bodů je dostačující využití byť jen jedné odborné
učebny ze všech výstupů projektu, a to ať je v projektu zahrnuta jedna či více škol. Mimoškolní aktivita nemusí být vázána na
klíčové kompetence IROP. Není požadováno doložení písemného ošetření toho, že na výstupech projektu bude probíhat
mimoškolní zájmová aktivita dětí a mládeže, dostačující je popis uvedený ve Studii proveditelnosti. Za mimoškolní aktivity
není možné uznat kurzy pro dospělé, či „univerzity třetího věku“.
0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním zájmovým aktivitám
Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 6 - Výstupy projektu) 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.
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kapitola 6 - Výstupy projektu)

Finanční náročnost projektu
Celkové způsobilé výdaje, ze ktrých je stanovena dotace.
20 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou rovny 1 500 000 Kč.
15 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 1 500 000 Kč a nižší nebo rovny 2 000 000 Kč.
10 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 000 000 Kč.
Žádost o podporu, Studie proveditelnoti (kapitola 7 - Rekapitulace rozpočtu projektu)

Míra zaměření projektu na klíčové kompetence v oblastech: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory,
přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi
10 bodů - Projekt je zaměřen na rozvoj více než jedné z vyjmenovaných klíčových kompetencí
5 bodů - Projekt je zaměřen na rozvoj alespoň jedné z vyjmenovaných klíčových kompetencí
0 bodů - Projekt je zaměřen pouze na bezbariérovost nebo navyšování kapacit kmenových tříd ve správních obvodech ORP
se SVL
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kapitola 2 - Podrobný popis projektu)

Maximální počet bodů
Minimální počet bodů

60
30

