
Obecná kritéria pro věcné hodnocení projektu pro aktivitu Vzdělávání ZŠ

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Celkové způsobilé výdaje jsou do 1 000 000,00 Kč včetně. 0 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou 1 000 000,01 Kč a více. 20 bodů

Žadatel má ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou 

smlouvu na plnění zakázky
20 bodů

Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou 

smlouvu na plnění zakázky
0 bodů

Obec realizace projektu má více než 500 obyvatel 25 bodů

Obec realizace projektu má 500 obyvatel a méně. 0 bodů

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 5. výzvě IROP - MAS Staroměstsko, z.s. – IROP – 5. výzva - Vzdělávání 

3.

 Velikost obce                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                

                                          efektivnost

Žádost o podporu, ČSÚ- počet obyvatel k 1.1.2020

1.
Žádost o podporu,  Studie proveditelnosti, 

Rozpočet projektu

Finanční náročnost projektu.                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                       

                                                 hospodárnost

2.

 Administrativní připravenost projektu                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                 

                                           proveditelnost

Žádost o podporu, Příloha č. 2 žádosti o podporu 

"Zadávací a výběrová řízení"



Specifická kritéria pro věcné hodnocení projektu pro aktivitu Vzdělávání ZŠ

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Projekt řeší vybudování učeben pro výuku 2 a více klíčových kompetencí.

10 bodů

Projekt řeší vybudování učebny pro výuku 1 klíčové kompetence. 0 bodů

Výstupy projektu budou sloužit mimoškolním aktivitám v rozsahu alespoň 

1.vyučovácí hodina týdně (po dobu školního roku). 20 bodů

Výstupy projektu nebudou sloužit mimoškolním aktivitám. 
0 bodů

Realizací projektu dojde k úpravě venkovního prostranství (zeleně). 5 bodů

Projekt  neřeší  úpravu venkovního prostranství (zeleně). 0 bodů

Celkový počet bodů

Minimmální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.

2.

Výstupy z projektu budou sloužit také 

mimoškolním aktivitám                                                                                                                  

                                                                       

efektivnost

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

Platnost od: 15.09.2020

1.

Součástí projektu je rekonstrukce nebo 

vybudování odborných učeben, laboratoří a 

dílen s vazbou na klíčové kompetence:

- komunikace v cizích jazycích                             

- práce s digitálními technologiemi                       

- přírodní vědy                                                           

- řemeslnické a řemeslné obory                                                                                                         

                                                                            

efektivnost

3.

Součástí projektu je úprava venkovního 

prostranství  (zeleň)                                                                                                                                    

                                                                                  

soulad s horizontálními principy

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace


