Kritéria pro věcné hodnocení
5. Opatření IROP: Kvalitní vzdělávání - úspěšná budoucnost
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Aktivita: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, dětských skupin a mateřských škol
Kritéria pro věcné hodnocení
Název kritéria

Popis kritéria

Způsob hodnocení
(počet bodů)

20 bodů – Realizace projektu má přínos (mimo žadatele)
minimálně pro dva a více subjektů (území, organizace, skupina
osob, nestátní neziskové organizace, vzdělávací organizace,
veřejné subjekty aj.). Přínos je jasně popsán (např. popis
spolupráce mezi obcemi, analýzou dopadu projektu pro další
území, subjekty apod.) v samostatné příloze Žádosti o podporu
dle vzoru.

Zdroj informací

Aspekt kvality
projektů

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Přílohy

1

Přínos projektu

10 bodů – Realizace projektu má přínos (mimo žadatele) pro
jeden další subjekt (území, organizace, skupina osob, nestátní
neziskové organizace, vzdělávací organizace, veřejné subjekty
aj.). Přínos je jasně popsán (např. popis spolupráce mezi obcemi,
analýzou dopadu projektu pro další území, subjekty apod.)
v samostatné příloze Žádosti o podporu dle vzoru.

Max. 20 bodů

Efektivnost

0 bodů – Realizace projektu nemá přínos pro další subjekty
v území MAS.
2

3

Zařízení zajišťuje pobyt
dětem mladším tří let

Úpravy venkovního
prostranství

10 bodů – Zařízení zajišťuje pobyt dětem mladším tří let.
Max. 10 bodů
0 bodů - Zařízení nezajišťuje pobyt dětem mladším tří let.
10 bodů - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství
(přístupové cesty v areálu, zeleň, herní prvky, úprava a zřizování
dětských hřišť, parkové úpravy, oplocení, venkovní mobiliář,
přístřešky nevyžadující stavební povolení apod.).

Žádost o podporu

Účelnost
Proveditelnost

Studie proveditelnosti
Žádost o podporu
Max. 10 bodů

Studie proveditelnosti

Účelnost

1

0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního
prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, herní prvky, úprava
a zřizování dětských hřišť, parkové úpravy, oplocení, venkovní
mobiliář, přístřešky nevyžadující stavební povolení apod.).
30 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 6 hodin
denně.
4

Délka pobytu dítěte v
zařízení

15 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 4
do 6 hodin denně.

Žádost o podporu
Max. 30 bodů

Efektivnost
Studie proveditelnosti

0 bodů – Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 4
hodiny denně.

5

Finanční náročnost
projektu

30 bodů – celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, činí maximálně 800 000 Kč včetně.

Žádost o podporu
Max. 30 bodů

0 bodů – celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, činí více než 800 000 Kč.
Počet bodů celkem

Studie proveditelnosti

Hospodárnost

100 bodů

2

5. Opatření IROP: Kvalitní vzdělávání - úspěšná budoucnost
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Aktivita: Infrastruktura pro ZŠ a SŠ
Kritéria pro věcné hodnocení
Název kritéria

Popis kritéria

Způsob hodnocení
(počet bodů)

20 bodů - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství
(přístupové cesty v areálu, zeleň, herní prvky, úprava a zřizování
dětských hřišť, parkové úpravy, oplocení, venkovní mobiliář,
přístřešky nevyžadující stavební povolení apod.).
1

Úpravy venkovního
prostranství

Zdroj informací

Aspekt kvality
projektů

Žádost o podporu
Max. 20 bodů

0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního
prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, herní prvky, úprava
a zřizování dětských hřišť, parkové úpravy, oplocení, venkovní
mobiliář, přístřešky nevyžadující stavební povolení apod.).
30 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit ke 2 a více
mimoškolním, zájmovým, neformálním nebo jiným aktivitám
(např. spolupráce se zaměstnavateli, úřadem práce atd.).

Účelnost
Studie proveditelnosti

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

2

3

4

Využití výstupů z projektu 15 bodů - Výstupy z projektu budou sloužit 1 mimoškolní,
k mimoškolním,
zájmové, neformální nebo jiné aktivitě (např. spolupráce se
zájmovým, neformálním a zaměstnavateli, úřadem práce atd.).
jiným aktivitám
0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním
zájmovým aktivitám (např. spolupráce se zaměstnavateli, úřadem
práce atd.).
Finanční náročnost
projektu

Doba realizace projektu

30 bodů – celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, činí maximálně 1 000 000 Kč včetně.

Žádost o podporu
Max. 30 bodů

0 bodů – celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, činí více než 1 000 000 Kč.
20 bodů – Plánované ukončení realizace projektu je do 31. 8.
2018, žádost o platbu je třeba podat do následujících 20
pracovních dní.

Efektivnost

Max. 30 bodů

Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

Hospodárnost

Účelnost

Max. 20 bodů
Studie proveditelnosti

Proveditelnost

3

0 bodů – Plánované ukončení realizace projektu je po datu 31. 8.
2018.
Za ukončení realizace projektu se považuje prokazatelné
uzavření všech aktivit projektu - u stavebních prací se jedná o
datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
(Upozorňujeme žadatele, že po přidělení bodů je tento termín
závazný a nelze žádat o posunutí termínu)
Počet bodů celkem

100 bodů

4

5. Opatření IROP: Kvalitní vzdělávání – úspěšná budoucnost
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Kritéria pro věcné hodnocení
Název kritéria

1

2

3

Projekt zohledňuje potřeby
dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami a
dětí ze sociálně
znevýhodněných a
kulturně odlišných rodin

Popis kritéria

Způsob hodnocení
(počet bodů)

20 bodů – Projekt zohledňuje potřeby dětí se SVP a dětí ze
sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných rodin. Žadatel
uvedené popíše v kapitole 4 Studie proveditelnosti.

Zdroj informací

Aspekt kvality
projektů

Žádost o podporu
Max. 20 bodů

Studie proveditelnosti

Efektivnost

0 bodů – Projekt nezohledňuje potřeby dětí se SVP a dětí ze
sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných rodin. Žadatel
uvedené popíše v kapitole 4 Studie proveditelnosti.

Zaměření projektu na více
klíčových kompetencí v
oblastech:
20 bodů – Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou
 komunikace v cizích
kompetenci.
jazycích,
 technických a
řemeslných oborů,
0 bodů – Projekt je zaměřen na jednu klíčovou kompetenci.
 přírodních věd,
 práce s digitálními
technologiemi
20 bodů - Projekt svým obsahem podporuje spolupráci rozvíjející
vzdělávání v území MAS SKCH s alespoň 1 dalším partnerem
Zaměření projektu na
(neziskovou organizací, obcí, rodiči, dalšími zájmovou a
vzájemnou spolupráci
neformální organizací, podnikatelem) a spolupráce je doložena
žadatelů a ostatních
písemnými podkladem (např. zápis z představenstva, valné
relevantní partnerů na
hromady, strategický dokument, článek v novinách, zapojení
území MAS SKCH, z.s. v MAP ORP Chrudim – Memorandum o partnerství apod.)

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Účelnost
Potřebnost

Max. 20 bodů

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Max. 20 bodů
Přílohy

Efektivnost
Účelnost

0 bodů – Projekt nepodporuje spolupráci s dalšími partnery nebo

5

spolupráce není doložena.
20 bodů – Plánované ukončení realizace projektu je do 31. 8.
2018, žádost o platbu je třeba podat do následujících 20
pracovních dní.

4

Doba realizace projektu

0 bodů – Plánované ukončení realizace projektu je po datu 31. 8.
2018.

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Účelnost
Max. 20 bodů
Proveditelnost

Za ukončení realizace projektu se považuje prokazatelné
uzavření všech aktivit projektu - u stavebních prací se jedná o
datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
(Upozorňujeme žadatele, že po přidělení bodů je tento termín
závazný a nelze žádat o posunutí termínu)

5

Finanční náročnost
projektu

20 bodů – celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, činí maximálně 600 000 Kč včetně.

Žádost o podporu
Max. 20 bodů

0 bodů – celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, činí více než 600 000 Kč.
Počet bodů celkem

Studie proveditelnosti

Hospodárnost

100 bodů

6

