Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2 Zajišťování podmínek pro kvalitnější vzdělávání
Integrované strategie MAS Strakonicko, z.s.

Platnost od 28.6.2021

Název MAS

MAS Strakonicko, z.s.

Název výzvy MAS

Podpora vzdělávání v ZŠ III

Číslo výzvy MAS

22

Název Výzvy ŘO

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení – integrované projekty CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
(verze a platnost)
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
(verze a platnost)
Číslo Výzvy ŘO

Verze 1.4, platnost 17. 9. 2020
verze 1.14, platnost 1. 3. 2021
68

Registrační číslo projektu
Název projektu
Název žadatele
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1. Věcné hodnocení
Číslo

Název kritéria

Referenční
dokumenty

Aspekt hodnocení

Bodové hodnocení

Maximální
počet bodů

1

Realizací projektu
bude podpořena
alespoň jedna z
klíčových
kompetencí žáků komunikace v
cizích jazycích oblast přírodních
věd - technické a
řemeslné obory práce s digitálními
technologiemi
Realizací projektu
je posílena vnitřní
konektivita školy a
připojení
k internetu

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti,
kap. 2 Podrobný
popis projektu

Efektivnost, účelnost

15

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti,
kap. 2 Podrobný
popis projektu

Účelnost, efektivnost

Místo realizace
projektu

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti,
kap. 2 Podrobný
popis projektu
Statistika ČSÚ,
https://www.czso
.cz/csu/czso/poce
t-obyvatel-vobcich-k-112021

účelnost

15 bodů – projekt podporuje a má
vazbu na 3 a více z uvedených
klíčových kompetencí
10 bodů – projekt podporuje a má
vazbu na 2 z uvedených klíčových
kompetencí
5 bodů – projekt podporuje a má
vazbu na jednu z uvedených
klíčových kompetencí
0 bodů – projekt nemá vazbu na
žádnou z uvedených klíčových
kompetencí
5 bodů – součástí projektu je
zajištění vnitřní konektivity školy a
připojení k internetu
0 bodů – součástí projektu není
zajištění konektivity školy a
připojení k internetu
10 bodů – projekt je realizován na
území obce, jenž má méně nebo
rovno 5000 obyvatel
5 bodů – projekt je realizován na
území obce, jenž má více nebo
rovno 5001 obyvatel

2

3

4

V rámci projektu je
realizována
bezbariérovost

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti,

Přidělené
hodnocení

Odůvodnění

5

10

Počet obyvatel bude posuzován dle
dat Českého statistického úřadu k
datu 1. 1. 2021

účelnost

V případě, že projekt zasahuje do
více obcí, vypočítá se nárok na
body dle aritmetického průměru
počtu obyvatel v obcích, ve kterých
je projekt realizován
10 bodů – v rámci projektu je
realizována bezbariérovost ve
vazbě na některou z klíčových

10

2|Stránka

kap. 2 Podrobný
popis projektu ,
kap. 3 Zdůvodnění
potřebnosti
realizace projektu

5

Výše celkových
způsobilých výdajů

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti,
kap. 7
Rekapitulace
rozpočtu projektu

Efektivnost,
hospodárnost

kompetencí žáků
5 bodů – hlavní aktivitou projektu
je bezbariérovost, bez vazby na
některou z klíčových kompetencí
žáků
0 bodů – součástí projektu není
realizace bezbariérovosti
10 bodů – výše celkových
způsobilých výdajů je vyšší než 250
000 Kč a zároveň je nižší nebo
rovna 1 000 000 Kč, ke dni podání
žádosti o podporu
5 bodů - výše celkových
způsobilých výdajů je vyšší než 1
000 000 Kč a zároveň je nižší nebo
rovna 2 144 442,80 Kč, ke dni
podání žádosti o podporu

10

Součet bodů za všechna kritéria

Maximální počet bodů

50

Minimální počet bodů pro splnění podmínek
věcného hodnocení

25
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Složení komise

Podpisy přítomných členů hodnotící
komise

Závěrečné vyjádření komise

Datum a místo konání hodnotící komise

Jméno a podpis zapisovatele
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