
Hodnocení - bodová škála Popis vyhodnocení Hodnocení Komentář hodnotitele

10 bodů – výstupy projektu zvyšují kvalitu 

vzdělávání ve dvou a více                          

klíčových kompetencích

10 bodů 

Žadatel ve Studii prodevitelnosti uvádí, že výstupy projektu jsou zaměřeny na minimálně dvě 

klíčové kompetence.

Referenční dokument: Studie proveditelnosti

0 bodů – výstupy projektu nezvyšují kvalitu 

vzdělávání ve dvou a více                    

klíčových kompetencích

0 bodů 

Žadatel ve Studii prodevitelnosti uvádí, že výstupy projektu jsou zaměřeny na jednu  klíčovou 

kompetenci.

Referenční dokument: Studie proveditelnosti

10 bodů – celková výše způsobilých výdajů 

na projekt je max. 1 500 000 Kč

10 bodů

Z rozpočtu je patrné, že celková výše způsobilých výdajů na projekt je max. 1 500 000 Kč

Referenční dokument: Žádost o podporu

0 bodů – celková výše způsobilých výdajů 

na projekt je vyšší než 1 500 000 Kč

0 bodů

Z rozpočtu je patrné, že celková výše způsobilých výdajů na projekt je vyšší než 1 500 000 Kč

Referenční dokument: Žádost o podporu

10 bodů – v žádosti je zohledněn výsledek 

výběrového řízení na hlavní aktivity 

projektu

10 bodů

Žadatel má zrealizováno výběrové řízení na hlavní aktivity projektu a výsledek výběroveho řízení 

zohledněn v rozpočtu projektu.

Referenční dokument: Žádost o podporu,Studie proveditelnosti

0 bodů – v žádosti není zohledněn výsledek 

výběrového řízení na hlavní aktivity 

projektu

0 bodů

Žadatel nemá zrealizováno výběrové řízení na hlavní aktivity projektu a výsledek výběroéeho 

řízení není zohledněn v rozpočtu projektu.

Referenční dokument: Žádost o podporu,Studie proveditelnosti

10 bodů – projekt je realizován v obci do 

2 000 obyvatel

10 bodů

Projekt je realizován v obci do 2 000 obyvatel.

Referenční dokument: Studie proveditelnosti

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODOCENÍ - minimální počet bodů k podpoře žádosti je 30 bodů

Kritérium

                                 SPOLEČNÁ KRITÉRIA

Výstupy projektu zvyšují kvalitu vzdělávání ve dvou a více klíčových kompetencích

Velikost obce, kde je projekt realizován

Projekt vykazuje dostatečnou připravenost k realizaci

 – zohledňuje výsledek výběrového řízení

Číslo výzvy MAS: 8

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1.5.1. Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení

Integrované strategie MAS Partnerství Moštěnka

Výše způsobilých výdajů na projekt.

Žadatel:

Název výzvy MAS: MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA - IROP -  Infrastruktura základních škol

Název výzvy ŘO: Výzva č. 68 - Zvyšování dostupnosti a kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - inegrované projekty CLLD

Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.2, platnost 3.5.2018

Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.12, platnost 3.6.2019

Číslo výzvy ŘO: 68

Název projektu:

Registrační číslo projektu:



0 bodů – projekt je realizován v obci nad 

2 000 obyvatel

0 bodů

Projekt je realizován v obci nad 2000 obyvatel.

Referenční dokument: Studie proveditelnosti

10 bodů – žadatel nebyl podpořen v minulé 

výzvě vyhlášené MAS na                      

podporu vzdělávání

10 bodů

Žadatel nebyl podpořen v minulé výzvě vyhlášené MAS na  podporu vzdělávání

Referenční dokument:Studie proveditelnosti, Dokumentace MAS

0 bodů –žadatel byl podpořen v minulé 

výzvě vyhlášené MAS na podporu 

vzdělávání

0 bodů

Žadatel byl podpořen v minulé výzvě vyhlášené MAS na  podporu vzdělávání

Referenční dokument:  Studie proveditelnosti, Dokumentace MAS

Celkový počet bodů

Maximální bodové hodnocení projektu je 50 bodů.

Minimální bodová hranice úspěšného projektu je 30 bodů

Datum konání výběrové komise

Místo konání výběrové komise

Jméno zapisovatele

Podpis zapisovatele

Členové hodnotitelské komise Podpis Splnil/Nesplnil

Žadatel nebyl podpořen v minulé výzvě 

MAS – Partnerství Moštěnka zaměřené na podporu vzdělávání

Velikost obce, kde je projekt realizován


