MAS Kraj živých vod, z. s.

Příloha č. 2: Kritéria pro věcné hodnocení
4. výzvy MAS Kraj živých vod-IROP-Investice do vzdělávání a zázemí pro
volnočasové aktivity II
Schváleno Výborem partnerství MAS KŽV dne: 06. 02. 2020
Schváleno ŘO IROP dne: 06. 02. 2020

Preferenční kritéria Investice do vzdělávání: Aktivita Infrastruktura základních škol
Preferenční kritérium

Do plánování, realizace nebo
udržitelnosti projektu jsou
zapojeny kromě žadatele i další
subjekty

Body

10

Charakteristika přiděleného počtu bodů

10

Do projektu jsou zapojeni kromě žadatele minimálně 2 partneři a zároveň je
dostatečně popsáno, v čem bude spolupráce spočívat
Do projektu je kromě žadatele zapojen jeden partner a zároveň je dostatečně
popsáno, v čem bude spolupráce spočívat
Do projektu není zapojen žádný partner nebo není spolupráce partnerů
dostatečně popsána
Součástí projektu je úprava zeleně a pořízení venkovního mobiliáře

5

Součástí projektu je úprava zeleně nebo pořízení venkovního mobiliáře

0

Součástí projektu není úprava okolí zařízení

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

10

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

10

Projekt řeší rozvoj vzdělávání alespoň ve dvou oblastech (cizí jazyky, technické
a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie)
Projekt řeší rozvoj vzdělávání alespoň v jedné oblasti (cizí jazyky, technické a
řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie)
Projekt neřeší rozvoj vzdělávání v oblasti cizích jazyků, technických a
řemeslných oborů, přírodních věd a digitálních technologií
Výstupy projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a
mládeže a/ nebo k dalšímu zájmovému, neformálnímu nebo celoživotnímu
vzdělávání – žadatel zde výslovně popíše, pro které spolky, kroužky či cílové
skupiny se plánuje zapojení do projektu v době jeho udržitelnosti
Výstupy projektu nebudou sloužit k dalšímu vzdělávání (zájmové, neformální,
celoživotní) nebo nebyly dostatečně popsány skupiny a aktivity v zájmovém,
neformálním nebo celoživotní vzdělávání v době udržitelnosti projektu

5
0

Součástí projektu je úprava okolí
zařízení

5
0

0

Maximální možný počet bodů:
Aktivita Infrastruktura základních škol – 40 bodů

Referenční dokument

Způsob hodnocení

Partnerská smlouva jako příloha
žádosti o podporu
 Studie proveditelnosti,
kap. 8, část „Popis spolupráce škol“

Hodnocení se provádí na základě
partnerské smlouvy doložené
spolu se žádostí o podporu a na
základě údajů uvedených ve
Studii proveditelnosti




Žádost o podporu
Studie proveditelnosti, kap. 4

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
v žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti




Žádost o podporu
Studie proveditelnosti, kap. 4

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
v žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti




Žádost o podporu
Studie proveditelnosti, kap. 8, část
„Popis časového využití
vybudované infrastruktury…“

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
v žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti



Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout:
Aktivita Infrastruktura základních škol – 20 bodů

2

Preferenční kritéria Investice do vzdělávání: Aktivita Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání
Preferenční kritérium

Do plánování, realizace nebo
udržitelnosti projektu jsou
zapojeny kromě žadatele i další
subjekty

Body

10
5
0

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

Součástí projektu je úprava okolí
zařízení

Dopad projektu na území více
obcí či jejich částí na území MAS
Kraj živých vod

10

Charakteristika přiděleného počtu bodů

Do projektu jsou zapojeni kromě žadatele minimálně 2 partneři a zároveň je
dostatečně popsáno, v čem bude spolupráce spočívat
Do projektu je kromě žadatele zapojen jeden partner a zároveň je dostatečně
popsáno, v čem bude spolupráce spočívat
Do projektu není zapojen žádný partner nebo není spolupráce partnerů
dostatečně popsána
Projekt řeší rozvoj vzdělávání ve třech a více oblastech (cizí jazyky, technické a
řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie)

5

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

0

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

10

Součástí projektu je úprava zeleně a pořízení venkovního mobiliáře

5

Součástí projektu je úprava zeleně nebo pořízení venkovního mobiliáře

0

Součástí projektu není úprava okolí zařízení

10

Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na území
2 až více obcí.

Referenční dokument

Způsob hodnocení

Partnerská smlouva jako příloha
žádosti o podporu
 Studie proveditelnosti,
kap. 8, část „Popis spolupráce škol a
školských zařízení…“

Hodnocení se provádí na základě
partnerské smlouvy doložené
spolu se žádostí o podporu a na
základě údajů uvedených ve
Studii proveditelnosti




Žádost o podporu
Studie proveditelnosti, kap. 4

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
v žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti




Žádost o podporu
Studie proveditelnosti, kap. 4

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
v žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti



žádost o podporu,

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl do
Žádosti o podporu. Žadatel



3

0

Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na území
pouze 1 obce.

Maximální možný počet bodů:
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – 40 bodů



povinná příloha MAS Kraj živých
vod. -Partnerská smlouva (příloha
č. 14)

popisuje potřebné informace v
Povinné příloze MAS Kraj živých
vod. Informace, které žadatel
uvede v Povinné příloze MAS Kraj
živých vod, jsou nutné pro
hodnocení tohoto kritéria ve
věcném hodnocení Výběrovou
komisí. Členové Výběrové komise
naleznou údaje pro přidělení
počtu bodů zejména dle vyplnění
místa dopadu projektu, dle popisu
projektu, ve studii proveditelnosti
a v Povinné příloze MAS Kraj
živých vod, kde je potřeba dopad
projektu na území popsat.

Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout:
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání –
20 bodů

4

