PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 5: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ - INVESTICE
HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

Číslo
kritéria

Název kritéria

Přiřazení funkce: VO
=vylučovací opravitelné
VN =vylučovací
neopravitelné

Popis kritéria a způsob hodnocení

Schválena
Prog. výborem
MAS dne:
Schválena ŘO
IROP dne:

12.7.2017

Zdroj informací

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nerelevantní
Nehodnoceno

25.9.2017

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
FN1

Komentář
FN2

Komentář
FN3

Žádost o podporu je
podána v předepsané
formě.

VO

Žádost o podporu je podána v elektronické formě a obsahově splňuje
plňuje všechny
požadavky stanovené ve výzvě MAS.

ŽOP (žádost o
podporu), výzva
MAS

Žádost o podporu je
podepsána oprávněnou
osobou.

VO

Žádost v elektronické podobě je podepsána elektronicky statutárním
zástupcem žadatele nebo jeho pověřeným zástupcem
stupcem na základě plné moci.

ŽOP, plná moc

Jsou doloženy všechny
povinné přílohy.

VO

K žádosti jsou doloženy všechny povinné
nné přílohy a obsahově splňují
požadavky stanovené ve výzvě MAS.

ŽOP, přílohy
žádosti, výzva
MAS, Specifická
pravidla pro
žadatele a
příjemce výzvy
č. 68

Komentář
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
P1
obecné

Projekt je realizován na
území MAS

VN

Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS Sdružení SPLAV.
SPLAV
(Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i
mimo územní působnost MAS).

ŽOP,
studie
proveditelnosti,
projektová
dokumentace,
výzva MAS,
SCLLD

Projekt je svým
zaměřením v souladu se
SCLLD Sdružení SPLAV

VN

Projekt je v souladu s platnou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
území MAS Sdružení SPLAV: projekt naplňuje prioritu B SCLLD Občané, cíl
2. Zavedení a podpora alternativních přístupů k výchově a vzdělání,
rozmanitosti a přístupnosti vzdělávacích programů a institucí, učňovského
školství a vzdělávání 3. věku, cíl 4. Propagace zdravého a aktivníhoo životního
stylu, podpora kvality a dostupnosti volnočasových aktivit pro všechny občany.
(opatření B1. Výchova a vzdělání), programový rámec IROP opatření 6.
Výchova a vzdělávání-investice.

ŽOP, studie
proveditelnosti,
SCLLD

Projekt je svým
zaměřením v souladu s
cíli a podporovanými
aktivitami výzvy MAS

VN

Projekt je v souladu s cílem výzvy „Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu“ a aktivitami „Infrastruktura
Infrastruktura předškolního
vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a
vyšších odborných škol a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání“.

ŽOP, studie
proveditelnosti,
výzva MAS

Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce

VN

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a
opatření MAS.

ŽOP, výzva
MAS

Komentář
P2
obecné

Komentář
P3
obecné

Komentář
P4
obecné
Komentář
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P5
obecné

Potřebnost realizace
projektu je odůvodněná

VO

Potřebnost realizace projektu v území MAS je v žádosti dostatečně
odůvodněná.

ŽOP,
studie
proveditelnosti

Projekt je v souladu s
podmínkami výzvy MAS

VO

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS – termíny zahájení a ukončení,
výše a míra financování nákladů, věcné zaměření, zacílení podpory, způsobilé
výdaje, náležitosti žádosti, další podmínky výzvy.

ŽOP včetně
příloh, výzva
MAS

Projekt respektuje
hranice a limity
způsobilých výdajů

VO

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
a limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny, uvedených ve výzvě MAS.

ŽOP, výzva
MAS

Hodnotitel 1

Datum

Podpis

Hodnotitel 2

Datum

Podpis

Komentář
P6
obecné
Komentář
P7
obecné
Komentář
Žádost splnila kritéria přijatelnosti
ANO / NE
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PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 6: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE,, aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání
VĚCNÉ HODNOCENÍ
Číslo
kritéria

Název principu

Název kritéria

Popis kritéria a způsob hodnocení

Schválena Prog.
výborem MAS dne:
Schválena ŘO IROP
dne:

12.7.2017

Zdroj informací

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nehodnoceno

25.9.2017

Ano=zisk
bodů
Ne=0 bodů

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
VH1

Princip
Prospěšnost pro
životní prostředí

1.1 Výsadba zeleně

Součástí projektu je plošná či liniová výsadba 10 a více kusů stromů či
výsadba zeleně v místě původních zpevněných ploch o ploše více ne 100 m2.

ŽOP a přílohy projektová
dokumentace

1.2 Rekonstrukce
stávajícího objektu

Projektem je revitalizován či rekonstruován stávající objekt.

1.3 Venkovní výuka a
zájmová činnost

2.1 Sdílení výstupů

4

0

ŽOP a přílohy projektová
dokumentace

4

0

Výsledkem projektu je rozšíření možnosti výuky ve venkovních prostorách nová, více kapacitní, nově vybavená venkovní učebna.

ŽOP a její přílohy projektová
dokumentace

2

0

Výstupy projektu budou využívány i dětmi a žáky jiných škol a dalšími místními
subjekty (zájmovými organizacemi, neorganizovanou veřejností) na základě

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti,

4

0

Komentář

Komentář

Komentář
VH2

Princip
Prospěšnost pro
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partnerství

smluvního vztahu platného po dobu udržitelnosti projektu.

smlouva o spolupráci
nebo obdobný doklad.

2.2 Víceúčelovost

Výstupy projektu budou využívány pro více aktivit – předškolní vzdělávání,
výuku, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání po celou dobu
udržitelnosti projektu (5 let od převedení podpory na účet žadatele).

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

2

0

3.1 Bezbariérovost

Výstupy projektu (učebny, komunikace, hygienické zázemí,..) jsou
bezbariérově propojené s ostatními prostorami určenými pro pobyt a pohyb
dětí v zařízení, ve kterém je projekt realizován.

ŽOP a její přílohy projektová
dokumentace

4

0

3.2 Integrace

Projekt je zaměřen na zlepšení možnosti integrace dětí různých věkových
kategorií a míry fyzických i mentálních schopností do společných výchovných
a vzdělávacích skupin (úprava a vybavení prostor, nákup pomůcek).

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

4

0

3.3 Zaměření na
základní kompetence

Projekt je zaměřen na zlepšení předškolní výchovy v sociálních a občanských
kompetencích (hygienické návyky, sociální vazby, společenské chování,
všeobecný rozhled,..) a vyjadřování v českém jazyce (slovní zásoba,
výslovnost,..) - úprava a vybavení prostor, nákup pomůcek.

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

2

0

4.1 Soulad projektu s
územně plánovací
dokumentací

Předmět projektu je zahrnut v platné ÚPD či je na něj vydáno souhlasné
stanovisko stavebního úřadu, pokud je vyžadováno.

ŽOP a její přílohy dokument

2

0

4.2 Využívání výstupů
projektu

Projekt je realizován v zařízení či v místě s perspektivou využití kapacit, tedy
v obcích s naplněností předškolních zařízení min. 95% v min. 2 letech
předcházejících datu podání ŽOD.

ŽOP a její přílohy-studie
proveditelnosti, doklad
o kapacitě zařízení,příp.
potvrzení starosty obce
o potřebnosti zařízení
(u nových zařízení).

4

0

Komentář

Komentář
VH3

Princip Pozitivní
vliv na místní
komunity

Komentář

Komentář

Komentář
VH4

Princip
Udržitelnost

Komentář

Komentář
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VH5

Princip
Naplňování cílů
SCLLD

5.1 Délka realizace
projektu

Realizace projektu bude ukončena do 12 měsíců od podpisu právního aktu o
dotaci.

ŽOP

2

0

5.2 Hospodárnost

Požadovaná dotace na realizaci projektu je nižší než 500 tis. Kč.

ŽOP

2

0

Komentář

Komentář
Maximální počet bodů
Minimální přijatelný počet bodů

36
18

CELKOVÝ POČET BODŮ PROJEKTU
Hodnotitel

Datum

Podpis
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PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 6: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, aktivita Infrastruktura základních škol, infrastruktura
středních škol a vyšších odborných škol
VĚCNÉ HODNOCENÍ
Číslo
kritéria

Název principu

Název kritéria

Popis kritéria a způsob hodnocení

Schválena Prog.
výborem MAS dne:
Schválena ŘO IROP
dne:

12.7.2017

Zdroj informací

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nehodnoceno

25.9.2017

Ano=zisk
bodů
Ne=0 bodů

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
VH1

Princip
Prospěšnost pro
životní prostředí

1.1 Výsadba zeleně

Součástí projektu je plošná či liniová výsadba 10 a více kusů stromů či
výsadba zeleně v místě původních zpevněných ploch o ploše více ne 100 m2.

ŽOP a přílohy projektová
dokumentace

1.2 Rekonstrukce
stávajícího objektu

Projektem je revitalizován či rekonstruován stávající objekt.

1.3 Venkovní výuka a
zájmová činnost

2.1 Sdílení výstupů

2

0

ŽOP a přílohy projektová
dokumentace

4

0

Výsledkem projektu je rozšíření možnosti výuky ve venkovních prostorách
(nová, více kapacitní, nově vybavená) venkovní učebna.

ŽOP a její přílohy projektová
dokumentace

2

0

Výstupy projektu budou využívány i dětmi a žáky jiných škol a dalšími místními

ŽOP a její přílohy -

4

0

Komentář

Komentář

Komentář
VH2

Princip

7 z 12

Prospěšnost pro
partnerství

subjekty (zájmovými organizacemi, neorganizovanou veřejností) na základě
smluvního vztahu platného po dobu udržitelnosti projektu.

studie proveditelnosti,
smlouva o spolupráci
nebo obdobný doklad.

2.2 Víceúčelovost

Výstupy projektu budou využívány pro více aktivit – předškolní vzdělávání,
výuku, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání po celou dobu
udržitelnosti projektu (5 let od převedení podpory na účet žadatele).

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

2

0

3.1 Bezbariérovost

Výstupy projektu (učebny, komunikace, hygienické zázemí,..) jsou
bezbariérově propojené s ostatními prostorami určenými pro pobyt a pohyb
dětí v zařízení, ve kterém je projekt realizován.

ŽOP a její přílohy projektová
dokumentace

4

0

3.2 Integrace

Projekt je zaměřen na zlepšení možnosti integrace dětí různých věkových
kategorií a míry fyzických i mentálních schopností do společných výchovných
a vzdělávacích skupin (úprava a vybavení prostor, nákup pomůcek).

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

4

0

3.3 Zaměření na klíčové
kompetence

Projekt je zaměřen na zlepšení výuky ve více než 1 klíčové kompetenci
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory)

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

4

0

4.1 Soulad projektu s
územně plánovací
dokumentací

Předmět projektu je zahrnut v platné ÚPD či je na něj vydáno souhlasné
stanovisko stavebního úřadu, pokud je vyžadováno.

ŽOP a její přílohy dokument

2

0

4.2 Využívání výstupů
projektu

Projekt je realizován v zařízení či v místě s perspektivou využití kapacit, tedy
v obcích s naplněností školních zařízení min. 95% v min. 2 letech
předcházejících datu podání ŽOD.

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti,
doklad o kapacitě
zařízení,příp. potvrzení
starosty obce o
potřebnosti zařízení (u
nových zařízení).

4

0

Komentář

Komentář
VH3

Princip Pozitivní
vliv na místní
komunity

Komentář

Komentář

Komentář
VH4

Princip
Udržitelnost

Komentář

Komentář
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VH5

Princip
Naplňování cílů
SCLLD

5.1 Délka realizace
projektu

Realizace projektu bude ukončena do 12 měsíců od podpisu právního aktu o
dotaci.

ŽOP

2

0

5.2 Hospodárnost

Požadovaná dotace na realizaci projektu je nižší než 500 tis. Kč.

ŽOP

2

0

Komentář

Komentář
Maximální počet bodů
Minimální přijatelný počet bodů

36
18

CELKOVÝ POČET BODŮ PROJEKTU
Hodnotitel

Datum

Podpis
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PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 6: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE, aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální,
celoživotní vzdělávání
VĚCNÉ HODNOCENÍ
Číslo
kritéria

Název principu

Název kritéria

Popis kritéria a způsob hodnocení

Schválena Prog.
výborem MAS dne:
Schválena ŘO IROP
dne:

12.7.2017

Zdroj informací

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nehodnoceno

25.9.2017

Ano=zisk
bodů
Ne=0 bodů

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
VH1

Princip
Prospěšnost pro
životní prostředí

1.1 Výsadba zeleně

Součástí projektu je plošná či liniová výsadba 10 a více kusů stromů či
výsadba zeleně v místě původních zpevněných ploch o ploše více ne 100 m2.

ŽOP a přílohy projektová
dokumentace

1.2 Rekonstrukce
stávajícího objektu

Projektem je revitalizován či rekonstruován stávající objekt.

1.3 Venkovní výuka a
zájmová činnost

2.1 Sdílení výstupů

2

0

ŽOP a přílohy projektová
dokumentace

2

0

Výsledkem projektu je rozšíření možnosti zájmové činnosti ve venkovních
prostorách (nová, více kapacitní, nově vybavená) venkovní učebna.

ŽOP a její přílohy projektová
dokumentace

4

0

Výstupy projektu budou využívány i dalšími místními subjekty (zájmovými

ŽOP a její přílohy -

4

0

Komentář

Komentář

Komentář
VH2

Princip
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Prospěšnost pro
partnerství

organizacemi, neorganizovanou veřejností) na základě smluvního vztahu
platného po dobu udržitelnosti projektu.

studie proveditelnosti,
smlouva o spolupráci
nebo obdobný doklad.

2.2 Víceúčelovost

Výstupy projektu budou využívány pro více aktivit – předškolní vzdělávání,
výuku, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání po celou dobu
udržitelnosti projektu (5 let od převedení podpory na účet žadatele).

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

4

0

3.1 Bezbariérovost

Výstupy projektu (učebny, komunikace, hygienické zázemí,..) jsou
bezbariérově propojené s ostatními prostorami určenými pro pobyt a pohyb
dětí v zařízení, ve kterém je projekt realizován.

ŽOP a její přílohy projektová
dokumentace

4

0

3.2 Integrace

Projekt je zaměřen na zlepšení možnosti integrace dětí různých věkových
kategorií a míry fyzických i mentálních schopností do společných zájmových
skupin (úprava a vybavení prostor, nákup pomůcek).

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

6

0

3.3 Zaměření na klíčové
kompetence

Projekt je zaměřen na vzdělání ve více než 1 klíčové kompetenci
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory)

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

2

0

4.1 Soulad projektu s
územně plánovací
dokumentací

Předmět projektu je zahrnut v platné ÚPD či je na něj vydáno souhlasné
stanovisko stavebního úřadu, pokud je vyžadováno.

ŽOP a její přílohy dokument

2

0

4.2 Využívání výstupů
projektu

Projekt je realizován v zařízení či v místě s perspektivou využití kapacit, tedy u
zařízení zájmového, neformálního či celoživotního vzdělávání s naplněností
kapacit min.95% v min. 2 letech předcházejících datu podání ŽOD či v místech
s dojížďkovou vzdáleností do obdobného zařízení s dostatečnou volnou
kapacitou větší než 15 km od sídla OÚ.

ŽOP a její přílohystudie proveditelnosti,
doklad o kapacitě
zařízení,příp. potvrzení
starosty obce o
potřebnosti zařízení (u
nových zařízení).

2

0

Komentář

Komentář
VH3

Princip Pozitivní
vliv na místní
komunity

Komentář

Komentář

Komentář
VH4

Princip
Udržitelnost

Komentář

Komentář
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VH5

Princip
Naplňování cílů
SCLLD

5.1 Délka realizace
projektu

Realizace projektu bude ukončena do 12 měsíců od podpisu právního aktu o
dotaci.

ŽOP

2

0

5.2 Hospodárnost

Požadovaná dotace na realizaci projektu je nižší než 500 tis. Kč.

ŽOP

2

0

Komentář

Komentář
Maximální počet bodů
Minimální přijatelný počet bodů

36
18

CELKOVÝ POČET BODŮ PROJEKTU
Hodnotitel

Datum

Podpis
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