Kontrolní list pro věcné hodnocení v rámci
opatření Z2.1 Zkvalitňování výuky ZŠ a celoživotního vzdělávání
SCLLD MAS České středohoří
Platné od 31.3.2020
Název výzvy MAS: MAS české středohoří - IROP - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Číslo výzvy MAS: 12
Název výzvy ŘO: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy ŘO: 68
Název projektu: xy
Registrační číslo projektu: xy
Žadatel: xy

Kritéria společná pro všechny aktivity
Číslo

Název kritéria

Hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a jejich způsoby eliminace
1.
(Aspekt proveditelnosti a souladu s
horizontálními principy)

Referenční dokument

Popis pro hodnocení

Hodnocení (body)

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace

10

V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace

0

Výše způsobilých výdajů nepřekročí 2 500 000 Kč včetně

10

Výše způsobilých výdajů je vyšší než 2 500 000 Kč

0

Žádost o podporu; Studie
proveditelnosti

Výše způsobilých výdajů
2.

Žádost o podporu

(Aspekt efektivnosti a hospodárnosti)
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Přidělené
hodnocení/NR

Odůvodnění

Kritéria pro aktivitu - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Doba pobytu dítěte v zařízení

3.

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu; Studie
proveditelnosti

(Týká se projektů zaměřených na aktivitu Předškolní
vzdělávání . Pro aktivitu Základních škol a zájmové,
neformální a celoživotního učení je odpověď NR)

Projekt řeší navýšení stávající kapacity dětí,
která je potřebná v návaznosti na nedostatek
kapacity daného území
4.

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu; Studie
proveditelnosti

(Týká se projektů zaměřených na aktivitu Předškolní
vzdělávání . Pro aktivitu Základních škol a zájmové,
neformální a celoživotního učení je odpověď NR)

Součástí projektu jsou úpravy venkovního
prostranství (zeleň, herní prvky)
5.

(Aspekt účelnosti)
(Týká se projektů zaměřených na aktivitu Předškolní
vzdělávání . Pro aktivitu Základních škol a Zájmové,
neformální a celoživotního učení je odpověď NR)

Žádost o podporu; Studie
proveditelnosti

Popis pro hodnocení

Hodnocení (body)

Zařízení umožňuje pobyt dítěte po dobu delší než 8 hodin denně

20

Zařízení umožňuje pobyt dítěte po dobu 6 - 8 hodin denně

10

Zařízení umožňuje pobyt dítěte po dobu kratší než 6 hodin

0

Projekt řeší navýšení stávající kapacity pro 16 a více dětí

10

Projekt řeší navýšení stávající kapacity od 1 - 15 dětí

5

Projekt neřeší navýšení stávající kapacity dětí

0

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství
(VK
přidělí 10 bodů, pokud bude součástí projektu ve způsobilých výdajích
obnova/vysazené zeleně /stromy, keře, rostliny, zeleň, zelená stěna,
zelená střecha, pořízení herních prvků/. Současně se musí jednat o
zeleň/herní prvky v areálu školy/zařízení a způsobilé výdaje na tuto
činnost překročí 1% celkových způsobilých nákladů)

10

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství nebo úpravy
venkovního prostranství představují max 1% CZV.

0
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Přidělené
hodnocení/NR

Odůvodnění

Kritéria pro aktivitu - Infrastruktura základních škol
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Projekt řeší rozvoj vzdělávání v oblasti cizích
jazyků, technických a řemeslných oborů,
přírodních věd a digitálních technologií.
6.

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu; Studie
proveditelnosti

Popis pro hodnocení

Hodnocení (body)

Projekt řeší rozvoj vzdělávání ve dvou a více oblastech (cizí jazyky,
technické a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie)

20

Projekt řeší rozvoj vzdělávání v jedné oblasti (cizí jazyky, technické a
řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie)

10

Projekt neřeší rozvoj vzdělávání v žádné oblasti (cizí jazyky, technické
a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie)

0

Výstupy projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým
aktivitám dětí a mládeže v rozsahu větším než 3 hod/týden

10

Výstupy projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým
aktivitám dětí a mládeže v rozsahu 1 - 3 hod/týden (zaokrouhluje se
na celé hodiny matematicky)

5

Výstupy projektu nebudou sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám
dětí a mládeže

0

Výstupy projektu zajistí bezbariérovost celé školy

10

Výstupy projektu nezajistí bezbariérovost celé školy

0

(Týká se projektů zaměřených na aktivitu Základních
škol . Pro aktivitu Předškolní vzdělávání a Zájmové,
neformální a celoživotní učení je odpověď NR)

Výstupy projektu budou sloužit také k
mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a
mládeže
7.

(Aspekt potřebnosti, účelnosti, efektivnosti a
hospodárnosti)

Žádost o podporu; Studie
proveditelnosti

(Týká se projektů zaměřených na aktivitu Základních
škol . Pro aktivitu Předškolní vzdělávání a Zájmové,
neformální a celoživotní učení je odpověď NR)

Zajištění bezbariérovosti školy
8.

(Aspekt potřebnosti a účelnosti)
(Týká se projektů zaměřených na aktivitu Základních
škol . Pro aktivitu Předškolní vzdělávání a Zájmové,
neformální a celoživotní učení je odpověď NR)

Žádost o podporu; Studie
proveditelnosti
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Přidělené
hodnocení/NR

Odůvodnění

Kritéria pro aktivitu - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Projekt řeší rozvoj vzdělávání v oblasti cizích
jazyků, technických a řemeslných oborů,
přírodních věd a digitálních technologií.
9.

(Aspekt potřebnosti, účelnosti, efektivnosti)

Žádost o podporu; Studie
proveditelnosti

(Týká se projektů zaměřených na aktivitu Zájmové,
neformální a celoživotní učení . Pro aktivitu Předškolní
vzdělávání a aktivitu Základních škol je odpověď NR)

Popis pro hodnocení

Hodnocení (body)

Projekt řeší rozvoj vzdělávání ve dvou a více oblastech (cizí jazyky, technické
a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie)

20

Projekt řeší rozvoj vzdělávání v jedné oblasti (cizí jazyky, technické a
řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie)

10

Projekt neřeší rozvoj vzdělávání v žádné oblasti (cizí jazyky, technické a
řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie)

0

Do projektu jsou zapojeni kromě žadatele 2 a více partnerů

10

Do projektu je zapojen kromě žadatele 1 partner

5

Do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner

0

Přidělené
hodnocení/NR

Do plánování či realizace projektu je zapojen
kromě žadatele další subjekt (partner)
10. (Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o porporu; Partnerská
smlouva

(Týká se projektů zaměřených na aktivitu Zájmové,
neformální a celoživotní učení . Pro aktivitu Předškolní
vzdělávání a Základních škol je odpověď NR)

Součástí projektu jsou úpravy venkovního
prostranství (zeleň)
11. (Aspekt účelnosti)
(Týká se projektů zaměřených na aktivitu Zájmové,
neformální a celoživotní učení . Pro aktivitu Předškolní
vzdělávání a Základních škol je odpověď NR)

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (VK přidělí 10 bodů,

Žádost o podporu; Studie
proveditelnosti

pokud bude součástí projektu ve způsobilých výdajích obnova/vysazené zeleně
/stromy, keře, rostliny, zeleň, zelená stěna, zelená střecha, pořízení herních prvků/.
Současně se musí jednat o zeleň/herní prvky v areálu školy/zařízení a způsobilé
výdaje na tuto činnost překročí 1% celkových způsobilých nákladů)

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství nebo úpravy
venkovního prostranství představují max 1% CZV.

Celkový počet bodů

10

0

0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.
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Odůvodnění

Složení komise:

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:

Datum a místo konání hodnotící komise:
Jméno a podpis zapisovatele:
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Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil podmínky věcného
hodnocení)

