Příloha č. 2 Kritéria hodnocení projektů ve výzvě MAS Hrubý Jeseník č. 2: Vybavenost základních škol
Kritéria věcného hodnocení
Max. možná bodová hranice: 45 bodů, Min. bodová hranice pro splnění věcného hodnocení: 23 bodů

Název kritéria

Výstupy projektu budou využity více školami či dalšími vzdělávacími institucemi

Přiřazení funkce

hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k využití výstupu projektu mezi více škol (MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ,
VOŠ, VŠ). Principem tohoto kritéria je, aby výstup projektu byl využit více než jednou školou
(žadatelem). Zvýhodněny budou projekty, kdy jeho výstupy budou využity 2 a více školami (MŠ,
ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ). Spolupráce se bude dokládat Smlouvou/memorandum o spolupráci mezi
žadatelem a další školou (MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ) jako nepovinná příloha. Každá se
spolupracujících institucí musí využít výstup projektu min. 40 hodin po dobu 18 měsíců od
ukončení realizace projektu. Ve spolupracujících institucích nesmí být realizovány výstupy
projektu.
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Výstupy projektu budou využity žadatelem a dvěma a více školami (MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ,
VOŠ, VŠ) za každou instituci min. 40 hodin po dobu 18 měsíců od ukončení realizace
projektu
Výstupy projektu budou využity žadatelem a další školou (MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ) za
každou instituci min. 40 hodin po dobu 18 měsíců od ukončení realizace projektu
Výstupy projektu budou využity pouze žadatelem
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Určení hlavního
zdroje informací

Příloha: Smlouva/memorandum o spolupráci mezi žadatelem a další vzdělávací institucí

Název kritéria

Délka realizace

Přiřazení funkce

hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k délce realizace projektu. Principem nastavení kritéria je
zvýhodnění projektů se zkrácenou dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data zahájení
fyzické realizace projektu do podání první Žádosti o platbu. Do celkového počtu měsíců realizace
se započítává každý měsíc, v němž byl projekt realizován, byť by se jednalo o jeden den. Pokud
žadatel v rámci realizace tyto termíny nedodrží, může to v konečném důsledku vést až k odejmutí
dotace!
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Bodové
hodnocení

5
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Realizace projektu, tzn. doba od předpokládaného data zahájení fyzické realizace projektu do
data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá do 12 měsíců včetně.
Realizace projektu, tzn. doba od předpokládávaného data zahájení fyzické realizace projektu
do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 13 do 18 měsíců včetně.
Realizace projektu, tzn. doba od předpokládávaného data zahájení fyzické realizace projektu
do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 19 do 24 měsíců včetně.
Realizace projektu, tzn. doba od předpokládávaného data zahájení fyzické realizace projektu
do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá déle než 24 měsíců.
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Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu

Název kritéria

Výše způsobilých výdajů projektu

Přiřazení funkce

hodnotící

Popis kritéria

Bodové
hodnocení

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k výši celkových způsobilých výdajů projektu. Principem
nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími celkovými způsobilými výdaji bez DPH. Bude se
posuzovat stav ke dni podání žádosti o podporu.
5
Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše do 1 mil. Kč (včetně)
3

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše nad 1 mil. Kč do 2 mil. Kč (včetně)

1

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše nad 2 mil. Kč do 3 mil. Kč (včetně)

0

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše nad 3 mil. Kč

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu

Název kritéria

Výstupy projektu sloužící k mimoškolním aktivitám

Přiřazení funkce

hodnotící

3

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k využití výstupu projektu pro mimoškolní zájmové aktivity
dětí a mládeže. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, které budou sloužit i k
mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže. Mimoškolní aktivity zde může realizovat sama
škola (žadatel) dále SVČ, ZUŠ či jiný subjekt věnující se vzdělávání či prací s dětmi. Klasickými
mimoškolními aktivitami jsou kroužky. Mimoškolní aktivita musí být provozována min. 2h /14 dní
během školního roku po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let.
Pro přidělení bodů je dostačující využití byť jen jedné odborné učebny nebo kmenové učebny ze
všech výstupů projektu, a to ať je v projektu zahrnuta jedna či více škol. Mimoškolní aktivita
nemusí být vázána na klíčové kompetence IROP. Není požadováno doložení písemného ošetření
toho, že na výstupech projektu bude probíhat mimoškolní zájmová aktivita dětí a mládeže,
dostačující je popis uvedený ve Studii proveditelnosti. Za mimoškolní aktivity není možné uznat
kurzy pro dospělé, či „univerzity třetího věku“.
Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám.
5
Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním zájmovým aktivitám.
0

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

Úpravy venkovního prostranství (zeleň)

Přiřazení funkce

hodnotící
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k úpravám venkovního prostranství. Principem nastavení
kritéria je zvýhodnění projektů jejíž součástí je úprava venkovního prostranství. Úpravou se
rozumí výsadba nových stromů či keřů či úprava/ošetření stávající zeleně (stromů/keřů), dále
výsadba či úprava stávajících květinových záhonů, výsadba nového trávníků či úprava a ošetření
stávajícího trávníku.
5
Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství, tzn., bude realizovaná min.

Popis kritéria

Bodové

4

hodnocení

jedna z výše uvedených aktivit
0

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství.

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost, Studie proveditelnosti,

Název kritéria

Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu

Přiřazení funkce

hodnotící
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k zajištění vnitřní konektivity a internetu. Principem
nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, jejíž součástí je zajištění vnitřní konektivity a připojení k
internetu. U podpořených prostor dojde k obnově či vybudování kabelové či bezdrátové sítě,
zajišťující konektivitu a připojení k internetu za účelem zlepšení kvality výuky v předmětech
spadajících pod klíčové kompetence.
5
Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.
0
Součástí projektu není zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.

Popis kritéria

Bodové
hodnocení
Určení hlavního
zdroje informací

Žádost, Studie proveditelnosti,
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