INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Hodnotící kritéria
Opatření 3 - Vzdělávací aktivity dětí a mládeže

„SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
Název kritéria věcného hodnocení - Vzdělávací aktivity dětí a mládeže
1. Dopad projektu na území více obcí na území MAS Třeboňsko
Výstupy projektu budou sloužit v rámci výuky žákům docházejícím do předmětné ZŠ z jiných obcí území
MAS Třeboňsko.
2. Počet obyvatel obce, ve které se daný projekt realizuje

3. Připravenost projektu

20 bodů
10 bodů
0 bodů
20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů
0 bodů
20 bodů

4. Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s jinými školami či jinými zástupci zájmového či neformálního vzdělávání
V rámci projektu vznikne spolupráce s poskytovateli zájmového a neformálního vzdělávání - výstup projektu budou využívat
děti a mládež partnera minimálně jednou měsíčně (v rozsahu minimálně říjen až květen) minimálně po dobu udržitelnosti projektu
5. Součástí projektu je vedlejší aktivita projektu - úprava zeleně a venkovního prostranství
(minimálně dojde k vysetí či založení trávníku a vysazení alespoň 3 dřevin)
6. Výstup projektu budou v rámci výuky využívat také žáci z jiných základních či středních škol
(minimálně 1 krát měsíčně a od října do května po dobu udržitelnosti)

0 bodů
20 bodů
10 bodů
0 bodů
20 bodů
0 bodů
20 bodů
0 bodů

Vyhodnocení kritéria
Projekt bude mít dopad na území 3 a více jiných obcí na území MAS Třeboňsko
Projekt bude mít dopad na území 1 - 2 jiných obcí na území MAS Třeboňsko
Projekt nebude mít dopad na území žádné jiné obce na území MAS Třeboňsko
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má méně než 500 obyvatel
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 500 až 2999 obyvatel
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 3000 až 4999 obyvatel
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 5000 až 6999 obyvatel
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má minimálně 7000 obyvatel
Žadatel předloží jako přílohu žádosti o podporu právoplatné dokumenty, že může všechny stavby provést (např. stavební povolení s nabytím
právní moci nebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, souhlasy s provedením ohlášených staveb, které byly předloženy
na stavební úřad).
Žadatel nepředložil jako přílohu žádosti o podporu právoplatné dokumenty, že může všechny stavby provést
Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s 2 a více jinými školami či jinými zástupci zájmového či neformálního vzdělávání
Projekt plánuje vzájemnou spolupráci s 1 jinou školou či jiným zástupcem zájmového či neformálního vzdělávání
Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci s jinými školami či jinými zástupci zájmového či neformálního vzdělávání
Součástí projektu je vedlejší aktivita projektu - úprava zeleně a venkovního prostranství
Součástí projektu není vedlejší aktivita projektu - úprava zeleně a venkovního prostranství
Výstup projektu budou v rámci výuky využívat také žáci z jedné či více základních či středních škol
Výstup projektu nebudou v rámci výuky využívat také žáci z jiných základních či středních škol

Zdroj informací
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Počet obyvatel v obcích ČR k 31.12.posledního roku
zveřejněného ČSÚ (zveřejněný k datu vyhlášení výzvy)

Studie proveditelnosti
Přílohy k žádosti o podporu
Partnerská smlouva
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Partnerská smlouva
Žádost o podporu

Maximální počet bodů 120. Pro splnění věcného hodnocení musí mít žadatel min. 60 bodů. Při rovnosti bodů MAS zvýhodní žadatele, který dosáhne více bodů v hlavním hodnotícím kritériu(kritérium č.1). Jestliže bude shodný počet bodů v případě hlavního hodnotícího kritéria, bude MAS posuzovat analogicky podle druhého či následujícího kritéria.
Jestliže i tak budou mít projekty shodný počet bodů, bude se rozhodovat dle času podání žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (žadatel, který podal žádost dříve, bude mít přednost).

Aspekty kritérií
účelnost
efektivnost

potřebnost

potřebnost
proveditelnost

efektivnost
účelnost
účelnost
efektivnost

