Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Věcné hodnocení žádostí o podporu v 9. výzvě IROP - MAS Buchlov, z.s. – IROP – 9. výzva - Infrastruktura základních škol

Obecná kritéria pro věcné hodnocení projektů pro aktivitu Infrastruktura základních škol
Číslo

1.

2.

3.

Název kritéria

Finanční náročnost projektu

Technická připravenost projektu

Administrativní připravenost projektu

Referenční dokument

Popis pro hodnocení

Celkové způsobilé výdaje jsou do 550 000,00 Kč včetně
Celkové způsobilé výdaje jsou 550 000,01 - 650 000,00 Kč
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
(kapitola 10. Rekapitulace rozpočtu projektu)
Celkové způsobilé výdaje jsou 650 000,01 - 700 000,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje jsou 700 000,01 Kč a více
Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Žádost nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo projekt nepodléhá
o stavební povolení nebo ohlášení, Stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
nahrazující stavební povolení
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr dodavatele (zadávací a
Žádost o podporu, Příloha č. 2 žádosti o podporu výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky
"Zadávací a výběrová řízení"
Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr dodavatele
(zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky

Hodnocení
(body)
40 bodů
37 bodů
35 bodů
0 bodů
20 bodů

0 bodů

10 bodů
0 bodů

Specifická kritéria pro věcné hodnocení projektu pro aktivitu Infrastruktura základních škol
Číslo

1.

2.

Název kritéria

Projekt řeší bezbariérovost ZŠ

Projekt má vazbu na klíčové kompetence:
- komunikace v cizích jazycích,
- práce s digitálními technologiemi,
- přírodní vědy,
- technické a řemeslné obory

Referenční dokument
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,
Projektová dokumentace

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

Projekt zajišťuje bezbariérovost ZŠ - výstupem projektu je vytvoření
bezbariérového přístupu v části školy nebo v celé škole

15 bodů

Projekt nezajišťuje bezbariérovost ZŠ - projekt neřeší vytvoření bezbariérového
přístupu v ZŠ

0 bodů

Projekt má vazbu na 2 a více klíčové kompetence

15 bodů

Projekt má vazbu pouze na 1 klíčovou kompetenci

0 bodů

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,
Projektová dokumentace

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Celkový počet bodů
Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.

