Kritéria hodnocení (kontrolní list)
Věcné hodnocení Žádosti o podporu
INVESTICE DO KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Název MAS:

Společná CIDLINA, z.s.

Kritéria věcného hodnocení –
maximální počet bodů – 35 bodů, minimální počet bodů – 20 bodů
Výstupy z projektu budou sloužit
také k mimoškolním zájmovým
aktivitám
dětí
a
mládeže Výstupy z projektu budou sloužit i
(frekvence využití - min. 1x k mimoškolním zájmovým aktivitám 10 bodů
měsíčně ve školním roce) po (frekvenci využití uvede žadatel do
celou dobu udržitelnosti projektu. určené kapitoly Studie proveditelnosti).
1.

2.

3.

Mimoškolním vzděláváním se
rozumí veškeré aktivity, které
nejsou uvedeny ve školním
vzdělávacím plánu
a jsou
navázány na klíčové kompetence Výstupy z projektu nebudou sloužit
(komunikace v cizích jazycích, dalším
mimoškolním
zájmovým 0 bodů
oblast tech. a řemeslných oborů, aktivitám.
přírodních
věd,
digitálních
technologií).
Projekt plánuje vzájemnou spolupráci
škol a školských zařízení s nestátními
neziskovými organizacemi, kulturními
10 bodů
Projekt
plánuje
vzájemnou
institucemi a dalšími zařízeními
spolupráci škol a školských
spolupracujícími s dětmi a mládeží.
zařízení s nestátními neziskovými
organizacemi,
kulturními
Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci
institucemi a dalšími zařízeními
škol a školských zařízení s nestátními
spolupracujícími
s dětmi
a
neziskovými organizacemi, kulturními
mládeží (např. knihovny, muzea).
0 bodů
institucemi a dalšími zařízeními
spolupracujícími s dětmi a mládeží.
V projektu jsou uvedena hlavní rizika a
způsob jejich eliminace v realizační fázi i 5 bodů
V projektu jsou uvedena hlavní
ve fázi udržitelnosti.
rizika a způsob jejich eliminace.
V projektu nejsou uvedena žádná hlavní
0 bodů
rizika a způsob jejich eliminace.

4.

Připravenost projektu – přidělení
bodů za projekt, který je
připraven k realizaci po stavební
stránce již v době podání žádostí
o podporu.

Žadatel předložil jako přílohu žádosti o
podporu právoplatný dokument, že
může stavbu provést (např. platné
stavební povolení, ohlášení stavby).
V případě, že realizace projektu
nepodléhá řízení stavebního úřadu,
získá žadatel stanovený počet bodů
pokud předložil stanovisko stavebního
úřadu, že právoplatný dokument
k provedení stavby není zapotřebí.
Žadatel nepředložil jako přílohu žádosti
o podporu právoplatný dokument, že
může stavbu provést (např. platné
stavební povolení, ohlášení stavby).
V případě, že realizace projektu
nepodléhá řízení stavebního úřadu,
žadatel
nepředložil
stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný
dokument k provedení stavby není
zapotřebí.

10
bodů

0
bodů

