
Číslo Název kritéria Refereﾐčﾐí dokuﾏeﾐt HodﾐoIeﾐí ふHod┞ぶ
Přiděleﾐé 
hodﾐoIeﾐí

Odůvodﾐěﾐí

výstupy projektu Hudou využity dvěﾏa a víIe 
školaﾏi

ヲヰ Hodů

výstupy projektu Hudou využity jedﾐou školou ヱヰ Hodů

harﾏoﾐograﾏ realizaIe projektu je reálﾐý a 
proveditelﾐý

ヲヰ Hodů

harﾏoﾐograﾏ realizaIe projektu ﾐeﾐí reálﾐý a 
proveditelﾐý

ヰ Hodů

v projektu jsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v 
realizačﾐí fázi i ve fázi udržitelﾐosti projektu a 
jsou uvedeﾐy způsoHy jejiIh eliﾏiﾐaIe

ヲヰ Hodů

v projektu jsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v 
realizačﾐí fázi i ve fázi udržitelﾐosti projektu, 
ale ﾐejsou uvedeﾐy způsoHy jejiIh eliﾏiﾐaIe

ヱヰ Hodů

v projektu ﾐejsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v 
realizačﾐí fázi i ve fázi udržitelﾐosti projektu a 
ﾐejsou uvedeﾐy způsoHy jejiIh eliﾏiﾐaIe

ヰ Hodů

Platnosti od: 7. 1. 2018

1.

Výstup┞ projektu Hudou v┞užit┞ víIe školaﾏi.

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ                                                                                                                                                                 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

2.
Harﾏoﾐograﾏ realizaIe projektu je reálﾐý a 
proveditelﾐý.

(Aspekt proveditelnosti) 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

V projektu jsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v 
realizačﾐí fázi i ve fázi udržitelﾐosti projektu a 
způsoH┞ jejiIh eliﾏiﾐaIe.

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu ve Β. výzvě MAS IROP –  "MAS Vodňanská ryHa z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury základníIh škol" –  aktivita 

Infrastruktura pro vzdělávání a Ieloživotní učení

3.



součástí projektu je zajištěﾐí vﾐitřﾐí 
koﾐektivity školy a připojeﾐí k iﾐterﾐetu

ヲヰ Hodů

součástí projektu ﾐejsou úpravy veﾐkovﾐího 
prostraﾐství

ヰ Hodů

Celkový počet Hodů 0

Miﾐiﾏálﾐí počet Hodů, aH┞ projekt uspěl je ヴヵ Hodů. Ma┝iﾏálﾐí počet Hodů je Γ0.

4.

Součástí projektu je zajištěﾐí vﾐitřﾐí 
koﾐektivit┞ škol┞ a připojeﾐí k iﾐterﾐetu.

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

součástí projektu ﾐeﾐí zajištěﾐí vﾐitřﾐí 
koﾐektivity školy a připojeﾐí k iﾐterﾐetu

ヰ Hodů

5.

Součástí projektu jsou úprav┞ veﾐkovﾐího 
prostraﾐství ふzeleňぶ.

ふAspekt účelnostiぶ

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

součástí projektu jsou úpravy veﾐkovﾐího 
prostraﾐství

ヱヰ Hodů


