Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
(k výzvě: 3. Výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro místní vzdělávání III.)

Č.

Název kritéria

Referenční dokumenty

Spolupráce v území

1

Bodově se zvýhodňují projekty, na jejichž
přípravě spolupracuje více subjektů kromě
žadatele/většinového uživatele výstupů
projektu, a nebo projekty, u nichž dochází
k využívání nebo udržování výstupů projektu
více subjekty kromě žadatele/většinového
uživatele výstupů projektu. Uvažují se pouze
fyzické nebo právnické osoby s vlastním
identifikačním číslem.
Hodnocení bude probíhat podle uzavřených
smluv/dohod o spolupráci, ve kterých je
specifikován předmět, rozsah a přínos
spolupráce se vztahem k projektu a které jsou
uzavřeny minimálně na dobu trvání realizace a
udržitelnosti projektu (kromě spolupráce
na přípravě projektu). Minimálně jednou
stranou v tomto vztahu bude vždy alespoň
subjekt žadatele nebo většinového uživatele
výstupů projektu.
Projekt zohledňuje potřeby žáků/studentů
se SVP

2 Jsou součástí projektu výstupy zaměřené
na zajištění rovného přístupu ke vzdělání
žákům/studentům se SVP (kompenzační
pomůcky)?

3 Technická připravenost projektu

Způsob hodnocení
5 subjektů a více

30 bodů

4 subjekty

24 bodů

3 subjekty

18 bodů

2 subjekty

12 bodů

Žádost o podporu včetně 1 subjekt
příloh (smlouvy/dohody
o spolupráci)

Studie proveditelnosti
(kapitola 4. Podrobný
popis projektu)

6 bodů

0 subjektů kromě subjektu žadatele

0 bodů

Součástí projektu jsou výstupy zaměřené
na zajištění rovného přístupu ke vzdělání
dětem se SVP?

20 bodů

Součástí projektu nejsou výstupy zaměřené
na zajištění rovného přístupu ke vzdělání
dětem se SVP?

0 bodů

Žadatel má na všechny stavební práce
zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti
o podporu platné pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s provedením
Žádost o podporu,
Stavební povolení nebo ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební
souhlas s provedením
ohlášeného stavebního povolení nebo k žádosti přiloží čestné
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
záměru nebo
veřejnoprávní smlouva stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí
projektu nejsou stavební práce.
nahrazující stavební
povolení nebo Čestné
Žadatel nemá na všechny stavební práce
prohlášení žadatele, že zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti
není vyžadováno stavební o podporu platné pravomocné stavební
povolení, ohlášení stavby povolení nebo souhlas s provedením
ani jiné opatření
ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou
stavebního úřadu
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební
povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že
realizace projektu nepodléhá stavebnímu
řízení (ohlášení).

1

Bodové
hodnocení

20 bodů

0 bodů

Požadovaná výše dotace na jednotku
indikátoru 50001 "Kapacita podporovaných
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení" je:
- o více než 15 % nižší než průměrná hodnota
projektů ve věcném hodnocení dané výzvy.
Efektivnost
(Posuzuje se, o kolik % průměru se liší
požadovaná dotace právě od toho průměru.)
Požadovaná výše dotace odpovídá optimální
Požadovaná výše dotace na jednotku
nákladovosti na jednotku indikátoru (stanovené
indikátoru 50001 "Kapacita podporovaných
jako podíl CZV a rozdílu mezi výchozí a cílovou
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
hodnotou zvoleného, pro realizaci projektu
zařízení" je:
stěžejního indikátoru)
- průměrnou hodnotou projektů ve věcném
hodnocení dané výzvy, nebo
Příklad: pokud průměrná hodnota projektů
Žádost o podporu
4
- o max. 15 % nižší než průměrná hodnota
ve věcném hodnocení dané výzvy činí 1 000
(rozpočet, indikátory)
projektů ve věcném hodnocení dané výzvy,
000 Kč, pak projekt s požadavkem 900 000 Kč
nebo
nebo 1 100 000 Kč dostane 10 bodů (požadavek
- o max. 15 % vyšší než průměrná hodnota
se od průměru liší o 10 % toho průměru),
projektů ve věcném hodnocení dané výzvy.
projekt s požadavkem 800 000 Kč dostane 20
(Posuzuje se, o kolik % průměru se liší
bodů (požadavek je nižší než průměr, a to
požadovaná dotace právě od toho průměru.)
o 20 % toho průměru) a projekt s požadavkem
Požadovaná výše dotace na jednotku
1 200 000 Kč dostane 0 bodů (požadavek je
indikátoru 50001 "Kapacita podporovaných
vyšší než průměr, a to o 20 % toho průměru).
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení" je:
- o více než 15 % vyšší než průměrná hodnota
projektů ve věcném hodnocení dané výzvy.
(Posuzuje se, o kolik % průměru se liší
požadovaná dotace právě od toho průměru.)
Výstupy projektu budou sloužit také
Využití výstupů projektu také k mimoškolním
k mimoškolním zájmovým aktivitám/
aktivitám/neformálnímu vzdělávání
neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže.
V projektu je popsáno, jak budou výstupy
Bodově se zvýhodňují projekty, jejichž výstupy
projektu využívány a jsou naplněny
jsou využívány i k mimoškolním zájmovým
aktivitám/neformálnímu vzdělávání dětí a
Žádost o podporu, Studie parametry/podmínky uvedené v popisu
tohoto kritéria.
mládeže, a to v rozsahu minimálně 1x týdně
proveditelnosti
5
během školního roku.
(kapitola 9. Výstupy
Výstupy z projektu nebudou sloužit také
projektu)
k mimoškolním zájmovým aktivitám/
Mimoškolní aktivity/neformální vzdělávání
neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže.
nemusí být vázány na klíčové kompetence
V projektu není popsáno využití výstupů
IROP. Pro přidělení bodů je dostačující využití
projektu, nebo sice je popsáno, ale nejsou
alespoň jednoho výstupu projektu, i když je
naplněny parametry/podmínky uvedené
v projektu zahrnuto více škol.
v popisu tohoto kritéria.

Pro splnění podmínek věcného hodnocení je nutné dosažení alespoň 50 z maximálně dosažitelného
počtu 100 bodů.

2

20 bodů

10 bodů

0 bodů

10 bodů

0 bodů

