
Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

výstupy projektu budou využity dvěma a více školami 20 bodů

výstupy projektu budou využity jednou školou 10 bodů

 harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný 10 bodů

harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný 0 bodů

součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 10 bodů

součástí projektu není zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 0 bodů

v projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 

projektu a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace
20 bodů

v projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 

projektu, ale nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace
10 bodů

v projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 

projektu a nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace
0 bodů

součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství 10 bodů

součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství 0 bodů

4.

3.

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 70.

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

školy a připojení k internetu.

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

příloha 7b Standard konektivity SŠ a VOŠ 

Specifických pravidel 

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve 4. výzvě MAS IROP –  "MAS Vodňanská ryba z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury v oblasti 

středního a vyššího odborného vzdělávání" –  aktivita Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 

prostranství (zeleň).                                                                                                                               

                                                                            

(Aspekt účelnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti5.

1.

Výstupy projektu budou využity více školami.

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)                                                                                                                                                                 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

2.

Harmonogram realizace projektu je reálný a 

proveditelný.

(Aspekt proveditelnosti) 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 

realizační fázi i ve fázi udržitelnosti projektu a 

způsoby jejich eliminace.                                                                                                                           

                                                                                 

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti


