Platnost od: 3.3.2020

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření IROP B č. 1.4 Vzdělávání a školství
Integrované strategie MAS Krkonoše, z.s.
Název výzvy MAS: Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše
Číslo výzvy MAS: 373/06_16_075/CLLD_17_03_011
Název výzvy ŘO: Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.3, platnost 2.10.2019
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost 15.10.2019
Číslo výzvy ŘO: 68.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Výběrový orgán:

Kritéria pro věcné hodnocení
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

1.

Technická připravenost projektu (Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
nebo Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno
stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření
stavebního úřadu

2.

Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou kompetenci (Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti – Kap.2, 3, 5 nebo 6
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Popis pro hodnocení
Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní
smlouvu nahrazující stavební povolení nebo jiný dokument
opravňující žadatele k provedení stavby nebo k žádosti přiloží
čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou
stavební práce.
(10 bodů)
Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu platné
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní
smlouvu nahrazující stavební povolení nebo jiný dokument
opravňující žadatele k provedení stavby nebo k žádosti
nepřiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou
stavební práce.
(0 bodů)
Projekt je zaměřen na více než jednu z těchto klíčových
kompetencí:
- komunikace v cizích jazycích,
- technických a řemeslných oborů,
- přírodních věd,
- práce s digitálními technologiemi.
(20 bodů)
Projekt je zaměřen jen na jednu z těchto klíčových
kompetencí:
- komunikace v cizích jazycích,
- technických a řemeslných oborů,
- přírodních věd,
- práce s digitálními technologiemi.
(15 bodů)

Hodnocení
(body)

Odůvodnění

Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou kompetenci (Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti – Kap.2, 3, 5 nebo 6

Projekt není zaměřen na žádnou klíčovou kompetenci, ale je
zaměřen pouze na bezbariérovost.
(10 bodů)
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3.
Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže.
(Ve studii proveditelnosti je žadatelem popsáno, jak budou výstupy projektu využívány k mimoškolním zájmovým
aktivititám dětí a mládeže; rozsah tohoto využití bude nastaven s frekvencí min. 1x týdně během školního roku).
(Aspekt potřebnosti)

Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým
aktivitám dětí a mládeže minim. 1 den v týdnu (min. 1 dny v
týdnu po 2 hodinách). Žadatel tuto skutečnost relevantně
dokládá čestým prohlášením (nepovinná příloha).
(10 bodů)

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti – Kap.6
Čestné prohlášení

Výstupy z projektu nebudou sloužit k dalším mimoškolním
zájmovým aktivitám nebo to žadatel adekvátně neprokazuje.
(0 bodů)

4.

Do projektu jsou kromě žadatele zapojeni min. 2 partneři ze
subjektů z území MAS Krkonoše, se kterými bude
spolupracovat po realizaci projektu na aktivitách, jako jsou:
přednášky, workshopy, ukázkové hodiny, společné vzdělávácí
akce, přispívání k rozvoji klíčových kompetencí podpořených
projektem, při kterých dojde k využití výstupů projektu
alespoň 2x za rok. Žadatel tuto skutečnost relevantně
dokládá Partnerskou smlouvou (nepovinná příloha). Za
partnera nebude považována základní škola, která je
příspěvkovou organizací žadatele. (10 bodů)

Žádost o podporu
Projekt plánuje vzájemnou spolupráci se školami a školskými zařízeními, s kulturními institucemi a dalšími
Studie proveditelnosti – Kap.6
zařázeními pracujícími s dětmi a mládeží a dalšími organizacemi a území MAS Krkonoše (knihovny, muzea, NNO,
Partnerská smlouva
KRNAP). (Aspekt potřebnosti)

Do projektu je kromě žadatele zapojeni 1 partner ze subjektů
z území MAS Krkonoše, se kterými bude spolupracovat po
realizaci projektu na aktivitách, jako jsou: přednášky,
workshopy, ukázkové hodiny, společné vzdělávácí akce,
přispívání k rozvoji klíčových kompentencí podpořených
projektem, při kterých dojde k využití výstupů projektu
alespoň 2x za rok. Žadatel tuto skutečnost relevantně
dokládá Partnerskou smllouvou (nepovinná příloha). Za
partnera nebude považována základní škola, která je
příspěvkovou organizací žadatele. (5 bodů)
Do projektu není zapojen žádný partner. (0 bodů)

Celkový počet bodů
Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.

Projekt splnil/nesplnil podmínky věcného hodnocení.
Jméno a příjmení člena výběrového orgánu

Podpis:

Datum:
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