
Platnost od: 29. 10. 2018

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Zvýšení kvality výuky komunikace v cizích jazykách 5 bodů

Rozvoj manuální zručnosti žáků prostřednictvím technických a řemeslných oborů 5 bodů

Zvýšení kvality výuky přírodních věd 5 bodů

Práce s digitálními technologiemi 5 bodů

Projekt se nezaměřuje na zvýšení kvality výuky v oblastech klíčových 

kompetencí - komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, 

přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi

0 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou nižší nebo rovny 1.000.000 Kč 15 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 1.000.000 Kč a nižší nebo rovny 1.500.000 

Kč
10 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 1.500.000 Kč 0 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má méně než 500 obyvatel 15 bodů

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 3 - Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Integrované strategie MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

1.

Realizací projektu budou podpořeny vybrané 

klíčové kompetence žáků                                            

(V případě zaměření projektu na více klíčových 

kompetencí žáků se body za jednotlivé klíčové 

kompetence sčítají.)

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Studie proveditelnosti, Žádost o podporu

Studie proveditelnosti, Žádost o podporu2.
Celkové způsobilé výdaje projektu              

(Aspekt potřebnosti)

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni 31. 12. 

2017 
(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se 

nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v 

obcích, ve kterých je projekt realizován.) 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

Registrační číslo projektu: 

Žadatel: 

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 3 - Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Integrované strategie MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

Název výzvy MAS: 3. výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Infrastruktura základních škol - I.

Číslo výzvy MAS: 206/06_16_075/CLLD_16_02_049

Název výzvy ŘO:  Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení  - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy ŘO:  68.

Název projektu: 

3.



Obec, v níž se realizuje projekt, má 500 - 1500 obyvatel 10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má více než 1500 obyvatel 5 body

Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti přiloží čestné 

prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo 

součástí projektu nejsou stavební práce.

10 bodů

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil čestné 

prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0 bodů

0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.

Podpisy člena hodnotící komise

Jméno a příjmení:

Celkový počet bodů

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni 31. 12. 

2017 
(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se 

nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v 

obcích, ve kterých je projekt realizován.) 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

Jméno člena hodnotící komise:

Jméno a příjmení:

4.

Technická připravenost projektu 

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení 

nebo Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno 

stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření 

stavebního úřadu

3.


