Platnost od: 21.11.2018

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 5. výzvě MAS Valašsko - Horní Vsacko – IROP – Opatření 5: Vzdělávání naše budoucnost
(aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání)
Název výzvy MAS: 5 výzva MAS Valašsko - Horní Vsacko IROP - Opatření 5: Vzdělávání - naše budoucnost
Číslo výzvy MAS: 5.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti
infrastruktruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 3. 5.
2018
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5.
2018
Číslo výzvy ŘO: 68.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Popis pro hodnocení
Celkové způsobilé výdaje činí max 750 000,00 Kč včetně

1.

Požadovaná výše
celkových způsobilých
výdajů projektu
(Aspekt efektivnosti)

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 750 000,01 Kč až 1
Žádost o podporu,
500 000,0 včetně
Položkový rozpočet stavby Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 500 000,1 až 3 000
000,0 Kč včetně

Možný
Přidělené body v
bodový zisk
hodnocení
20 bodů
10 bodů
5 bodů

1.

Požadovaná výše
celkových způsobilých
výdajů projektu

Žádost o podporu,
Položkový rozpočet stavby

(Aspekt efektivnosti)

2.

Realizace projektu
napomůže umístění dětí
mladších 3 let

3.

0 bodů

Zařízení umožňuje pobyt dětem mladším 3 let

10 bodů

Zařízení neumožňuje pobyt dětem mladším tří let

0 bodů

Projekt zvyšuje celkovou kapacitu zařízení MŠ v obci o více jak
8 míst

10 bodů

Projekt zvyšuje celkovou kapacitu zařízení MŠ v obci o
8 míst

5 bodů

Projekt nezvyšuje celkovou kapacitu zařízení MŠ v obci

0 bodů

Žádost o podporu, Studie
proveditelnosti

(Aspekt potřebnosti)

Projekt řeší
nedostatečnou kapacitu
MŠ

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 3 000 000,1 Kč a více

Žádost o podporu, Studie
proveditelnosti,
Projektová dokumentace

(Aspekt potřebnosti)

4.

MŠ umožní pobyt dítěte po dobu více jak 8 hodin denně - ve
Mateřská škola umožňuje
studii proveditelnosti musí být popsáno po jakou dobu MŠ
pobyt dítěte v zařízení více
umožní pobyt dítěte v zařízení
Žádost o podporu, Studie
jak 8 hodin denně
proveditelnosti
MŠ neumožní pobyt dítěte po dobu více jak 8 hodin denně - ve
studii proveditelnosti musí být popsáno po jakou dobu MŠ
(Aspekt efektivnosti)
umožní pobyt dítěte v zařízení

10 bodů

0 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.
Jméno a příjemní člena Výběrové komise

Subjekt

Podpis

Datum a místo konání hodnotící komise:
Jméno a podpis zapisovatele:

