Příloha výzvy

Výzva: 5.výzva MAS Cínovecko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání II.
Kritéria pro věcné hodnocení projektu

Věcné hodnocení žádosti o podporu v I. výzvě IROP (č.359/06_16_075/CLLD_16_02_039) - 5.výzva MAS Cínovecko-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání II. - v rámci výzvy IROP č.
68„ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Číslo

1.

Název kritéria
Do plánování či realizace projektu jsou
zapojeni kromě žadatele další subjekty
(partneři)
(Aspekt potřebnosti, účelnosti)

Technická připravenost projektu
2.

(Aspekt proveditelnosti)

Referenční dokument
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti, kap. 2 a též kap. 6
Partnerská smlouva

Popis pro hodnocení
Do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři.
Do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner.

20
10

Do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner.

0

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti přiloží čestné
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), územnímu
souhlasu nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

10

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující
stavební povolení nebo Čestné prohlášení
žadatele, že není vyžadováno stavební povolení,
ohlášení stavby, územní souhlas ani jiné opatření Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení
stavebního úřadu
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil čestné
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).
Aktivita – Infrastruktura základních škol
Projekt je zaměřen na více než dvě z těchto klíčových kompetencí:
- komunikace v cizích jazycích,
- technických a řemeslných oborů,
- přírodních věd,
- práce s digitálními technologiemi.

3.

Pro aktivitu: "Infrastruktura základních škol":
Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou
kompetenci.
(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, Kap 2.

Hodnocení
(body)

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

0

15

10

0

4.

Pro aktivitu "Infrastruktura základních škol":
Výstupy z projektu budou sloužit také k
mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a
mládeže.
(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti, Kap. 2 a též kap. 6.
Čestné prohlášení

Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a
mládeže minimálně jeden den v týdnu (min. 1 dny v týdnu po 2 hodinách). A žadatel
tuto skutečnost relevantně dokládá čestým prohlášením (nepovinná příloha).

5

Výstupy z projektu nebudou sloužit k dalším mimoškolním zájmovým aktivitám nebo
to žadatel adekvátně neprokazuje.

0

Aktivita – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

5.

6.

Pro aktivitu "Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání": Projekt umožňuje pobyt dítěte v
zařízení po maximální možnou dobu.
(Aspekt potřebnosti a účelnosti)
Pro aktivitu "Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání": Zařízení zajišťuje pobyt dětem
mladším tří let.
(Aspekt potřebnosti a účelnosti)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, Kap 2. a též kap. 6

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, Kap 2. a též kap. 6

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně.

15

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 hodin do 8 hodin denně.

10

Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 hodin denně.

0

Zařízení k okamžiku podání žádosti o podporu zajišťuje pobyt alespoň třem dětem
mladších tří let.

5

Zařízení k okamžiku podání žádosti o podporu zajišťuje pobyt dětem mladším tří let v
počtu nižším než tři. Zařízení k okamžiku podání žádosti o podporu nezajišťuje pobyt
dětem mladším tří let.

0

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

Celkový počet bodů pro každou podporovanou aktivitu

50

