
Název výzvy MAS: 

Číslo výzvy MAS

Název výzvy ŘO:

Specifická pravidla (verze, platnost) :

Obecná pravidla (verze, platnosti) :

Název projektu:

Registrační číslo:

Žadatel:

Číslo Název kritéria Referenční dokument Hodnocení (body) Odůvodnění

obec, na jejímž území je projekt realizován, má méně 

než 1 000 obyvatel
30 bodů

obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1 001-4 

000 obyvatel
20 bodů

obec, na jejímž území je projekt realizovín, má 4 001 

obyvatel a více
10 bodů

projekt je zaměřen na víc jak 3 klíčové kompetence 20 bodů

projekt je zaměřen na 2-3 klíčové kompetence 10 bodů

projekt je zaměřen 1 klíčovou kompetenci 5 bodů

projekt není zaměřen na žádnou klíčovou kompetenci 0 bodů

žadatel identifikoval rizika v realizační fázi i ve fázi 

udržitelnosti projektu a popsal způsoby jejich eliminace
20 bodů

žadatel identifikoval rizika v realizačním fázi i ve fázi 

udržitelnosti projektu a nepopsal způsoby jejich 

eliminace

10 bodů

žadatel neidentifikoval rizika v realizační fázi i ve fázi 

udržitelnosti projektu a nepopsal způsoby jejich 

eliminace

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

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 40 bodů. Maximální počet bodů je 80.

4.

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a 

připojení k internetu.

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

2.

Projekt je zaměřen na jednu či více klíčových kompetencí:

• komunikace v cizích jazycích

• oblast přírodních věd

• technické a řemeslné obory

• práce s digitálními technologiemi.

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

3.

V projektu jsou identifikována rizika v realizační fázi i ve fázi 

udržitelnosti projektu a způsoby jejich eliminace.

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

Platnosti od: 14. 12. 2021

1.
Velikost obce.

(Aspekt účelnosti)

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti,

ČSÚ - počet obyvatel v obcích 

České republiky k 1. 1. 2021 

(https://www.czso.cz/csu/czso/

pocet-obyvatel-v-obcich-k-

112021)

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu ve 14. výzvě s názvem "MAS Vodňanská ryba z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol II" – aktivita č. 4 

Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

MAS Vodňanská ryba z.s. - IROP - Rozvoj infrastruktury základních škol II

14

68. výzva - Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - 

integrované projekty CLLD

verze 1.4, platnost 17. 9. 2020

verze 1.14, platnost 1. 3. 2021

Jméno a podpis zapisovalele

Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil podmínky 

věcného hodnocení)

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Podpisy přítomných členů hodnotící komise

Součet

Datum a místo konání hodnotící komise

Složení komise

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení


